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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)
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Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979
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6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.



Extras din codurile normalizate ale OrganizaÛiei Mondiale a Propriet|Ûii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaÛiile internaÛionale Õi Û|rile care elibereaz| sau înregistreaz| titluri de proprietate industrial| Õi care se reg|sesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| (lista este actualizat| de OMPI, în iulie 2019).

AD - Andorra
AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG - Antigua Õi Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AP - OrganizaÛia Regional|

  African| de Proprietate
  Intelectual| (ARIPO)1,6

AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaidjan
BA - Bosnia-Herzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Insulele Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BQ - Bonaire, Sf. Eustache Õi     

  Saba
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BT - Bhutan
BV - Insula Bouvet
BW - Botswana
BX - Oficiul Benelux pentru

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

BY - Belarus
BZ - Belize
CA - Canada
CD - Republica Democrat|

   Congo
CF - Republica Central-African|
CG - Congo
CH - ElveÛia
CI - Coasta de FildeÕ
CK - Insulele  Cook
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Republica Capului Verde
CY - Cipru
CW - Curaáçao
CZ - Cehia
DE - Germania3

DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominica
DO - Republica Dominican|
DZ - Algeria
EA - OrganizaÛia Euroasiatic|

  a Brevetului (EAPO)1,6

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
EH - Sahara Occidental|5

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

EP - Oficiul European de
  Brevete (OEB)1,6,7

ER - Eritreea 
ES - Spania
ET - Etiopia
EU -UniuneaEuropeana 7

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

GA - Gabon
GB - Marea Britanie
GC - Oficiul de Brevete al

  Consiliului de Cooperare
  pentru Statele Arabe din
  Golf (GCC)6

GD - Grenada
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana 
GI - Gibraltar
GL - Groenlanda
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial|
GR - Grecia
GS - Georgia de Sud Õi

  Insulele Sandwich
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guyana

HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - CroaÛia
HT - Haiti
HU - Ungaria

IB - Biroul InternaÛional
  al OrganizaÛiei Mondiale
  de Proprietate
  Intelectual| (OMPI)4,6

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IM - Insula Man
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic|)
IS - Islanda
IT - Italia

JE - Jersey
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenya
KG - Kârgâzstan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Insulele Comore
KN - Sfântul Kitts Õi Nevis
KP - Republica Popular| 

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

LB - Liban 
LC - Sfânta Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Luxemburg
LV - Letonia
LY - Jamahiria Arab| Libian|

MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
ME - Muntenegru
MG - Madagascar
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Myanmar 
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Insulele Mariana de Nord
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaezia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland|

OA - OrganizaÛia African| de
  Proprietate Intelectual|
  (OAPI)1,6

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PW - Palau
PY - Paraguay

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

RO - România
RS - Serbia
RU - Rusia
RW - Rwanda

SA - Arabia Saudit|

SB - Insulele Solomon
SC - Insulele Seychelles
SD - Sudan
SE - Suedia
SG - Singapore
SH - Sfânta Elena, Ascension

  si Tristan da Cuhna
SI - Slovenia
SK - Slovacia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Surinam
SS - Sudanul de Sud
ST - Säo Tomé Õi Príncipe
SV - Salvador
SX -Sint Maarten 

(regiunea oladez|)
SY - Republica Araba  Siriana
SZ - Eswatini

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TJ - Tadjikistan
TL - Timorul de Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad Õi Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan, Provincie

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

  Õi Grenadinele
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WO - OrganizaÛia Mondial|
  de Proprietate
  Intelectual|
  (OMPI) 
  (Biroul InternaÛional)4,6

WS - Samoa

XN - Institutul Nordic pentru
  Brevete (NPI)1,6

XU - Uniunea Internationala pentru 
 Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6

XV - Institutul de Brevete 
  Visegrad (VPI)1,6

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

1 OrganizaÛii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acÛioneaz| în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor)  În cazul Oficiului
European de Brevete, este organ operaÛional al OrganizaÛiei Europene de Brevete

2 Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectual| (BOIP) (înainte, Oficiul pentru M|rci înregistrate Õi Modele industriale) a înlocuit oficiile naÛionale din Belgia, Luxemburg Õi Olanda, în ceea
ce priveÕte orice activitate care are leg|tur| cu m|rcile, desenele Õi modelele

3 În bazele de date electronice ale Registrului InternaÛional de M|rci, Biroul InternaÛional al OMPI foloseÕte urm|toarele coduri adiÛionale, diferite de codurile active ale Standardului ST 3: “DD”
pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federal| Germania; “DT” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie
1990, a constituit Republica Democrat| Germania

4 Codul “WO” este utilizat în leg|tur| cu publicarea internaÛional| sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaÛionale, înregistrate la orice Oficiu receptor,
membru PCT dar, în aceeaÕi m|sur|, Õi în leg|tur| cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga privind Depozitul InternaÛional al Modelelor  În aceast| privinÛ|, referirea
se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST 9 Õi ST 80  Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveÕte înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, în
cadrul Acordului de la Madrid Õi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaÛional| a M|rcilor  Codul “IB” este folosit în ceea ce priveÕte primirea cererilor internaÛionale, în cadrul
PCT, înregistrate de Biroul InternaÛional al OMPI, având Õi rolul de Oficiu receptor, membru PCT

5  Nume provizoriu
6  Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia
7  Codurile de dou| litere „EP”, „EM” Õi „QZ” trebuie folosite pentru a indica Oficiul corespunz|tor definit în acest Standard, în timp ce codul „EU” trebuie folosit pentru a indica alte instituÛii

ale Uniunii Europene  În plus, codurile trebuie folosite în urm|toarele situaÛii:
„EP” pentru documente Õi informaÛii legate de brevete administrate de Oficiul European de Brevete (OEB);
„EM” pentru documente Õi informaÛii legate de M|rci din Uniunea European| Õi Desene Õi Modele Industriale din Uniunea European|, administrate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO), Õi pentru desemnarea Uniunii Europene în Sistemele Madrid Õi Haga;
„QZ” pentru documente Õi informaÛii legate de Oficiul European pentru Comunitatea Soiurilor de Plante (CPVO); Õi
„EU” pentru documente Õi informaÛii legate de alte drepturi aplicabile în Uniunea European| care nu sunt acoperite de codurile „EP”, „EM” Õi „QZ”, cum ar fi autorizaÛiile de comercializare
aprobate de AgenÛia European| pentru Medicamente sau indicaÛii geografice protejate de legislaÛia UE



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)
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(210) M 2020 08658
(151) 27/11/2020
(732) VICENȚIU FLOREA, STR.

(540)
R:. L:. Phoenix

32 Or:. București
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 00434
(151) 21/01/2021
(732) IOAN FLEȘER, STR. ALEXANDRU

BORZA 43, JUDEŢ ALBA, BLAJ,
ALBA, ROMANIA

(540)
Domeniile Blajului

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de aprovizionare cu
băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri
pentru alte întreprinderi), servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu, servicii
de agenţii de de import și export.
43. Servicii de cazare temporară, cazare
temporară, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
furnizare de cazare temporară.

───────

PROMOVAREA TURISMULUI DIN
ORADEA SI REGIUNE (APTOR),
PIATA UNIRII NR 1, CAM 133,
JUD BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VISIT ORADEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 02.09.01; 24.09.01; 24.09.02;
24.09.03; 24.09.08

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone Warm
Red C), albastru închis (Pantone 533
C), albastru deschis (Pantone 7459
C), portocaliu (Pantone 1645 C), mov
(Pantone 682 C), galben (Pantone
1245 C), verde (Pantone 7731 C)

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

25. Ghete, şorţuri (îmbrăcăminte), cravate
ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie de
corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, cizme, cizme
pentru sporturi, pantaloni de călărie pentru
purtare, camizole, caschete, şepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru gimnastică, îmbrăcăminte
din imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,

(210) M 2021 00579
(151) 27/01/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU

SUBCETATE 76, ET. 3. AP. 8, 
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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paltoane, gulere (îmbrăcăminte), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, pantofi de fotbal/ghete de
fotbal, încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte,
trenciuri (îmbrăcăminte), galoşi, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
(îmbrăcăminte, articole de acoperit capul pentru
purtare, şosete-tălpici, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere)/jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de bal mascat, mănuşi
cu un deget, curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociclişti, apărători de urechi (îmbrăcăminte,
eşarfe circulare pentru gât/protecţii pentru
gât, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete/combinezoane, paltoane
bărbăteşti/pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu
glugă (parka), pelerine, mantale, jupe, batiste
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
ponchouri, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
căptuşeli de-a gata (piese de îmbrăcăminte),
sandale, saronguri, panglici pentru purtare,
eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
plătci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de
schi, mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, bonete, măşti de somn, papuci,
furouri (lenjerie de corp), şosete, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghetre/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
ciorapi care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, pantaloni (am.), uniforme
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),

veste/jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame
pentru încălţăminte, costume din neopren pentru
schi nautic, broboade, pantofi din lemn.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
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datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri de
amuzament, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice/spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale

consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click , întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
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sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, furnizarea de articole pentru golf,
efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment) organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut ale
bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii),  servicii  de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri,  servicii  de cluburi  de noapte (divertisment),
şcoli de grădiniţă, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii  electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online  de imagini  video,  nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea
de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe faţă, educaţie

religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor de
înregistrare video, închirierea camerelor video/
închirierea camerelor de filmat, editarea
casetelor video, închirierea casetelor video,
înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică, instruirea în
artele marțiale, dresarea animalelor, servicii de
jocuri de noroc, predarea gimnasticii, închirierea
de acvarii interioare.
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(210) M 2021 00990
(151) 09/02/2021
(732) PROJECT CENTER INTERMED

2004 SRL, STR. INDEPENDENTEI
NR. 3, BL. P2, SC. A, ET. 8, AP. 35,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

PROJECT CENTER
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1027016/27.09.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „PROJECT CENTER”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.08;
07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
gri

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2021 01553
(151) 26/02/2021
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EU Tax News
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Serviciite prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Servicii prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentări
efectuate în scopuri culturale sau educaționale,
academii (educative), organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, servicii culturale, educaționale,
informații despre educație, examinări referitoare
la educație, organizarea și susținerea
unor evenimente educaționale, publicarea
online a cărților și jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, publicarea cărților, predare,
servicii educaționale, servicii de instruire,
producția de programe audio.

───────
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(210) M 2021 01702
(151) 04/03/2021
(732) BISERICA EVANGHELICĂ

C.A. DIN BRAȘOV - PAROHIA
BRAȘOV, CURTEA JOHANNES
HONTERUS NR. 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BLACK CHURCH

(531) Clasificare Viena:
07.01.03; 27.05.01

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, echipament
pentru scufundări, magneti, materiale
înregistrate, baze de date computerizate,
conținut media, baze de date (electronice),
baze de date interactive, benzi audio digitale
pre-înregistrate, benzi audio pre-înregistrate cu
muzică, benzi audio preînregistrate, benzi video
pre-înregistrate, non-muzicale, benzi desenate
descărcabile, benzi video preînregistrate cu

muzică, benzi video preînregistrate, cărți audio,
carduri de memorie usb, cd-uri cu muzică,
discuri (înregistrări audio), discuri înregistrate cu
conținut video, discuri înregistrate cu conținut
audio, dvd-uri interactive, filme video, reviste
electronice, publicații electronice descărcabile,
muzică digitală descărcabilă, aplicații software,
software de monitorizare, analiză, control
și derulare de operațiuni din lumea fizică,
software de sistem și de suport de sistem
și firmware, software pentru aplicații web
și servere, software pentru jocuri, software
pentru realitate virtuală și augmentată, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
echipamente de comunicare, potențiatoare
optice, tastaturi, magneți, aparate fotovoltaice
pentru generare de electricitate, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, componente
electrice și electronice, baterii, incarcatoare,
panouri solare, antene și componente, cabluri
și fire, circuite electrice și circuite imprimate,
cabluri electrice, circuite electronice, antene,
antene radio, ochelari, ochelari de soare și
lentile de contact, produse de optică, lasere,
ochelari corectori, ochelari de soare, săculeți
pentru ochelari, ochelari fantezie, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente de
avertizare, dispozitive de control al accesului,
echipamente de protecție și siguranță, etichete
electronice, aparate de înregistrare de date,
dispozitive de măsurare, dispozitive de control
și regulatoare, dispozitive de testare și controlul
calității, senzori, detectoare și intrumente de
monitorizare, busole.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, argint, aur, diamante,
calcedonie, geme naturale, metale prețioase,
mărgele pentru crearea de bjuterii, pietre
prețioase, perle, platină (metal), amulete, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din aur, bijuterii confecționate din perle de
cultură, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
de corp, bijuterii de damă, bijuterii din aur,
bijuterii pentru cap, bijuterii pentru copii, bijuterii
fantezie, bijuterii pentru față, brățări, bijuterii
prețioase, brelocuri, brelocuri placate cu metale
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prețioase, broșe (bijuterii), cercei, caboșoane,
podoabe din chihlimbar, coliere (bijuterii), ace
de cravată, crucifixe ca bijuterii, cruciulițe
(bijuterii), imitații de bijuterii, inele (bijuterii),
insigne de rever din metale prețioase, insigne de
rever ornamentale, insigne decorative (bijuterii),
insigne din metale prețioase, insigne metalice
(metale prețioase), lanțuri (bijuterii), medalii,
medalii comemorative, medalii confecționate din
metale prețioase, medalii de aur, medalii placate
cu metale prețioase, medalioane, ștrasuri,
talismane pentru brățări, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru coliere,
podoabe (bijuterie), pandantive, ornamente
pentru pălării, brățări de ceas, lanțuri de ceas,
ceasornice, ceasuri, ceasuri digitale, ceasuri
electrice, ceasuri mecanice, curele de ceas,
pendule, lanțuri pentru ceasuri, cutii pentru
ceasuri, cutii de ceas, monede, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, obiecte de artă din aur emailat,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte de
artă din metale prețioase, obiecte de artă din
metal (metale prețioase), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații
ale acestora, trofee confecționate din metale
prețioase, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, busturi din metale
prețioase, figurine din aur, figurine din metale
prețioase, figurine din pietre prețioase, figurine
realizate din argint, figurine (statuete) din metale
prețioase, ornamente pentru sărbători (figurine)
din metale prețioase, altele decât cele pentru
brad, statuete din metale prețioase, figurine
ornamentale confecționate din metale prețioase,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, cutii
pentru butoni, cutii pentru ceasuri de mână și
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru ceasornice, amulete pentru
inele de chei, brelocuri din piele, brelocuri
metalice, brelocuri, nemetalice, brelocuri sub
formă de bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele),
inele pentru chei, lanțuri pentru chei, portchei
decorative.
16. Agende tipărite, albume de schițe, albume
foto și albume pentru colecționari (tipărituri),
articole pentru birou, bibliorafturi, blocnotesuri,
caiete, carnete, carnețele, cărți de oaspeți,
cărți de onoare, cărți de desenat sau de
scris, cărți cu nume, clasoare, coperte din
piele pentru cărți, coperte de protecție pentru
cărți, coperte (papetărie), cretă, cutii pentru
articole de papetărie, cutii pentru creioane,
cutii pentru dosare, cutii pentru papetărie,

cutii pentru flipchart-uri, cutii pentru hărți, cutii
pentru șabloane, dosare, dreptare, echipament
pentru educație/învățământ, echipament pentru
imprimare și legare, etichete adezive, etichete
din hârtie, mașini de birou, notesuri, mape,
jurnale și agende tipărite, florare tipărite, foi
de hârtie (papetărie), hărți de perete ilustrate,
hârtie cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de
scris, hârtie de scris cu antet, hârtie de scrisori,
insigne de hârtie, insigne din carton, insigne
identificative din hârtie, fișiere, fișe (papetărie),
pixuri colorate, plicuri, press-papier, registre,
rechizite școlare, rigle, șabloane (papetărie),
semne adezive, semne de carte, seturi de birou,
ustensile de corectare și ștergere, ustensile de
scris și ștampilat, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru dosare, suporturi pentru foi
de scris, suporturi pentru hârtie (articole de
birou), suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru scrisori, supracoperte din hârtie
pentru dosare, creioane de colorat, creioane
de desen, penare, sigilii, stilouri, hărți, manuale
didactice, albume, cărți promoționale (albume
de fotografii), benzi adezive, bancnote, bannere
din hârtie, benzi desenate, bilete, abțibilduri
(decalcomanii), afișe, autocolante (articole
de papetărie), almanahuri, broșuri, buletine
informative, caiete de muzică, calendare,
caricaturi, cărți, cartonașe de colecție, cărți
poștale ilustrate, cataloage, colaje, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
diplome de premiere tipărite, diplome imprimate,
embleme din hârtie, embleme imprimate,
embleme tipărite (decalcomania), etichete
autocolante, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, fișe cu informații, fluturași
publicitari, fluturași informativi, fotografii, ghiduri
tipărite, grafice tipărite, invitații, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, jurnale, lucrări de artă
din hârtie, manuale tipărite, meniuri, modele
tipărite, monografii, orare, pagini de albume
de fotografii, pancarte de carton, papetărie
imprimată, periodice tipărite, pliante imprimate,
postere din hârtie, premii imprimate, publicații
educative tipărite, publicații imprimate, publicații
periodice, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), stegulețe din hârtie, timbre, ziare,
anuare școlare, biblii, caiete legate, romane,
dicționare, carton, carton tare, hârtie, hârtie și
carton industriale, suporturi pentru bani, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
prosoape de hârtie, șervețele de hârtie
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, borsete, bagaje, casete
pentru accesorii de frumusețe, casete pentru
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20. Accesorii din plastic (cleme) pentru fixarea
conductelor, adăposturi și paturi pentru animale,
afișaje, standuri și indicatoare, nu din metal,
mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, geamanduri, încuietori și chei, nu din
metal, ventile, nu din metal, dispozitive de
fixare pentru țevi, conectori și suporturi, nu
din metal, mijloace de fixare pentru cabluri,
conectori și suporturi, nu din metal, artă murală
din lemn în 3D, obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice,
busturi de ceară, busturi din lemn, busturi
din lemn, ceară, ghips sau materiale plastice,
figurine din ceară, clopoței de vânt, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, decorațiuni de perete,
din lemn, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din ceară, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni de perete din ceară,
elemente decorative pentru ferestre, decorațiuni
din plastic pentru petreceri, decorațiuni din
materiale plastice pentru alimente, figurine
confecționate din lemn, figurine confecționate
din derivați ai gipsului, figurine confecționate
din împletituri de ratan, figurine confecționate
din gips, figurine confecționate din plastic,
figurine din os, figurine din răşină, figurine

în miniatură (plastic), globuri lucioase, lucrări
de artă din chihlimbar, machete din plastic
(ornamente), machete (ornamente) din ceară,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, obiecte de arta confectionate din lemn
de bambus, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din ipsos, obiecte de artă din lemn, trofee
din plastic, trofee de lemn, ornamente (statui)
confecționate din ceară, plăci decorative din
ceară, plăci decorative din ipsos, plăci decorative
din materiale plastice, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, sculpturi de
ceară, sculpturi de ipsos, sculpturi de plastic,
sculpturi din ceară, sculpturi din fildeș, sculpturi
din ipsos, sculpturi din lemn, sculpturi din os,
sculpturi din plastic, sculpturi în os, sculpturi
realizate din lemn, statuete de fildeș, statuete
din lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice,
statui de ceară, statui de fildeș, statui de ipsos,
statui din chihlimbar presat, statui din lemn,
statui din os, statui din plastic, sticlă destinată la
înrămarea operelor de artă, balansoare, bănci,
birouri, bufeturi, canapele, comode, divane,
dulăpioare, dulapuri ca mobilier, dulapuri murale,
dulapuri din lemn, dulapuri cu vitrină, elemente
de mobilier, etajere, fotolii, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
măsuțe, mese, mobilier, oglinzi (sticlă argintată),
mobilier de baie, mobilier de bucătărie, mobilier
de exterior, mobilier de interior, mobilier din
lemn, mobilier din oțel, mobilier din sticlă,
mobilier gonflabil, mobilier metalic, mobilier
pentru copii, mobilier școlar, rafturi, paravane
(mobilier), paturi, așternuturi, saltele și perne,
rame, rotile, rechizite de birou (mobilier), scaune,
scrinuri, șezlonguri, șifoniere, suporturi de cărți,
suporturi pentru flori, suporturi pentru cărți,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
vitrine, storuri (de interior), storuri venețiene,
jaluzele de interior, obloane (jaluzele), paravane
solare (pliante, pentru exterior), paravane solare
(de interior), nu din metal sau textile, cuibare,
stupi de albine, cutii din lemn, butoaie și
putini, nu din metal, sicrie și urne funerare,
lăzi și palete, nu din metal, dispozitive de
închidere pentru recipiente (nemetalice), lăzi
de depozitare, coșuri, nemetalice, coșuri de
brutărie, coșuri împletite, casete, butoaie din
lemn, sicrie, urne funerare, cutii poștale cu picior
(nu din metal), lăzi din lemn, lăzi de plastic,
lăzi nemetalice, baloane publicitare, ecrane
de prezentare (mobilier), ecusoane din plastic,

monede, rucsacuri pentru purtat pentru copii,
cufere (bagaje), cutii de machiaj, cutii de
pălării, pentru voiaj, cutii de transport, cutii
din imitații de piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cărți de vizită (portvizite),
cutii pentru corespondență și documente de
valoare, cutii pentru cravată, cutii pentru cravate,
pentru voiaj, mape pentru documente, mape
pentru documente (marochinărie), geamantane,
genți, poșetuțe, portofele, ghiozdane, mape
pentru foi, mape pentru documente, plase din
fetru, portchei, portmonee, poșete, punguțe,
plicuri, săculeți din piele pentru ambalaj, pungi
personalizate suveniruri, valize, tocuri din piele,
rucsacuri, săculețe, sacoșe de umăr, sacoșe
pentru cumpărături, serviete, truse de voiaj,
bice, harnașamente, hamuri (harnașament),
îmbrăcăminte pentru animale, șelărie, zgărzi
pentru animale, costume pentru animale, cutii din
piele, curele din piele, etichete din piele, piei de
animale, serviete din piele, port-carduri de piele,
port-carduri din imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele.
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manechine și manechini de croitorie, panouri de
afișare, panouri de expunere pentru expoziții,
panouri de prezentare pentru spații comerciale,
panouri pentru expoziții, panouri publicitare,
standuri de prezentare, rafturi de magazin, rafturi
de prezentare, sisteme de afișare.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, artă murală din ceramică
în 3D, artă murală din lut ars în 3D, artă murală
din porțelan în 3D, artă murală din sticlă în
3D, artă murală din teracotă în 3D, obiecte de
artă din porțelan, pamânt ars sau sticlă, articole
de sticlărie, busturi din porțelan, busturi din
teracotă, cădelnițe, cristaluri (sticlărie), cutii de
ceramică, cutii de porțelan, cutii de sticlă, cutii
din ceramică, cutii din porțelan, decorațiuni de
perete din porțelan, decorațiuni de perete din
teracotă, farfurii de colecție, figurine de teracotă,
figurine decorative (machete) confecționate din
sticlă, figurine din sticlă, figurine din teracotă,
ornamente de ceramică, obiecte de artă din
porțelan, obiecte de artă din sticlă, obiecte
decorative (artistice) din sticlă, opere de artă
din sticlă, modele ornamentale confecționate
din porțelan, ornamente din cristal, ornamente
din ceramică, ornamente din sticlă, ouă de
porțelan, plăci de ceramică, porțelanuri, statuete
de ceramică, statuete din cristal, statuete din
porțelan, statuete din sticlă, statuete din teracotă,
sculpturi confecționate din teracotă, sculpturi
confecționate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, sculpturi ornamentale
realizate din sticlă, sfere ornamentale din sticlă,
statuete confecționate din ceramică, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
sticlă pictată, sticlă ornamentală, sticle cu nisip
decorative, sticlă colorată decorativă, sticlă
de cuarț, sticlă brută, sticlă imprimată, sticlă
emailată, sticlă decorativă, nu pentru construcții,
sticlă presată, coșuri pentru plante, ghivece
de ceramică, ghivece de porțelan, ghivece de
sticlă, ghivece din ceramică, ghivece din sticlă,
ghivece de flori, jardiniere, vaze, vase din lut,
aparat pentru parfumarea aerului, boluri, bureți,
cârpe de curățat, castroane, căzi, chiuvete,
fărașe, perii, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, pulverizatoare de parfum, farfurii
pentru potpuriu, farfurioare pentru difuzarea de

uleiuri aromatice, lăzi de gunoi, boluri de sticlă,
bomboniere, borcane, boluri pentru bomboane,
boluri pentru servit, căni, cupe, căni de băut, căni
de cafea, căni de porțelan, căni din ceramică,
căni din sticlă, ceainice, cești, cratițe, crăticioare
din ceramică, cutii pentru monezi (pușculițe),
damigene, decorațiuni din porțelan pentru torturi,
discuri de sfeșnic, farfurii, farfurioare, forme
de copt, forme de tort, oliviere, oale de
gătit, menorah, fructiere, gamele, inele pentru
șervețele, inele decorative pentru lumânări din
metale prețioase, ornamente speciale de masă
sub formă de sfeșnic cu mai multe brațe,
din metale prețioase, ornamente speciale de
masă sub formă de sfeșnic cu mai multe
brațe, nu din metale prețioase, pahare, vase
de băut și articole pentru baruri, produse de
olărie, produse din ceramică pentru bucătărie,
produse din sticlă de uz casnic, sticle, sosiere,
sfeșnice, seturi de masă pentru condimente,
sufertașe, supiere, suporturi de căni, suporturi
de lumânări din sticlă, suporturi pentru linguri,
suporturi pentru flori, suporturi pentru lumânări,
suporturi pentru tort, vase, urne, ulcioare
emailate, tigăi, termosuri, veselă, zaharnițe,
carafe, cupe, altele decât cele din metale
prețioase, cupe confecționate din ceramică,
flacoane, garafe, halbe, pahare (veselă de
băut), pocale, stacane, sticle de băut, suporturi
de pahare, suporturi pentru căni, suporturi
pentru pahare, suporturi pentru sticle, pușculițe,
cutii de ceramică pentru monede, articole
pentru curățarea dentară, piepteni, savoniere,
pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare parfumate (goale), suporturi
pentru săpun, scobitori, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, acvarii și vivarii,
acvarii, terarii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și părți ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, accesorii pentru păr
(voaluri), bandane, baticuri, berete, bonete,
căciuli tricotate, fesuri, glugi, jobene, pălării,
șepci (articole de îmbrăcăminte), șoșoni,
viziere, articole de îmbrăcăminte religioase,
bluze, bolerouri, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul exercițiilor de judo,
articole de îmbrăcăminte din mătase, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, cămăși, costume,
confecții, geci, fuste, fracuri, eșarfe, cravate,
gulere, jachete, impermeabile, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, mănuși cu
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vârfurile degetelor din material conductiv, care
por fi purtate atunci când se utilizează
dispozitive electronice portabile cu ecran tactil,
maiouri, mănuși, mitene, paltoane, pantaloni,
șaluri, salopete, robe pentru cor, robe (robe
tradiționale), pulovere, pelerine, papioane,
uniforme, tricouri, togi, șosete, șorturi, sarafane,
veste, bustiere, cămăși de noapte, corsete,
corsaje, lenjerie de corp, halate, pijamale,
cizme, botoșei, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru călărit, papuci de casă, saboți, sandale,
sneakers, teniși, șlapi.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, aperitive (tartine), baghete umplute, baozi
(chifle umplute), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți
cu brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, bulete din orez,
chipsuri de orez, chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, clătite, covrigei, empanada, enchilada
(mâncare gătită cu specific mexican), fajitas (fel
de mâncare mexicană), floricele de porumb,
frigănele, fulgi, găluște de orez, gustări din
porumb, gustări pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, hamburgeri cu brânză,
hamburgeri (sandvișuri), hot dog (sandvișuri),
lasagna, mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri
preparate pe bază de paste, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, paella, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, pufuleți de brânză,
quesadilla (preparat culinar mexican), quiche
(preparat culinar franțuzesc), produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, sushi, tabbouleh (salată libaneză),
taco, tortillas, amestecuri condimentate, arome
alimentare, arome de fructe, altele decât
uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri, arome
preparate din carne, arome pentru supe,
condimente, marinate, vanilie, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, sosuri,
sare, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, ketchup, muștar, piureuri de
legume (sosuri), batoane de cereale și batoane
energizante, bezele, biscuiți crocanți, brioșe
cu fructe, budinci, ciocolată, cozonaci, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă

de mestecat, halva, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), înghețate
și dulciuri, lapte de pasăre, marțipan, pâine,
produse de brutărie, spume, tablete (dulciuri),
vată de zahăr, baghete, chifle, biscuiți, creme
de zahăr ars, deserturi preparate (produse
de patiserie), ecleruri, fursecuri, napolitane,
patiserie, prăjiturele, tarte, sufleuri, produse de
patiserie care conțin fructe, bomboane, acadele,
batoane dulci, caramel, dulciuri, praline, jeleuri,
batoane de cereale, gustări pe bază de orez,
glazuri dulci și umpluturi, miere, siropuri și
melasă, zahăr, glazură, batoane de înghețată,
amestecuri de înghețată, deserturi cu înghețată,
înghețată, parfeuri, șerbet, amestecuri de cafea,
amestecuri de ceai, băuturi frapate, cacao,
cafea, ceai, esență de cafea, esențe de ceai,
extracte de cafea, extracte de ceai, pliculețe de
ceai, preparate pe bază de cacao, preparate
pentru băuturi cu ciocolată, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de
dospire, paste uscate și proaspete, tăieței și
găluște, fidea, găluști, paste alimentare făinoase,
paste alimentare proaspete, ravioli, cereale
pentru micul dejun, terci și griș, făină, alimente
preparate din porumb, alimente preparate din
ovăz, alimente preparate din cereale, orez, sago,
amestecuri de orez, amestecuri de făină, müsli,
cereale pentru mic dejun cald, drojdie, aluat,
aluat de pâine, amestecuri de aluat, amestecuri
de pizza, amestecuri de patiserie, amestecuri
gata pregătite pentru copt, amestecuri pentru
pâine, biscotti, biscuiți micști, chou à la crème,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie), prăjituri, torturi.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, campanii de
marketing, căutare de sponsorizare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de logouri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, lipirea de afișe
publicitare, întocmire de reclame, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare și plasare de
reclame, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovarea comercială,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
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promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu programe de premiere, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, promovarea
vânzărilor, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
marketing, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
publicitate, servicii de promovare, servicii de
publicitate, servicii de relații cu publicul, servicii
de târguri comerciale și de expoziții comerciale,
decorarea vitrinelor, demonstrație de vânzare
(pentru terți), organizare de demonstrații în
scopuri publicitare, organizare de demonstrații
comerciale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, prezentare de produse,
servicii de expoziție pentru marfă, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, organizare de expoziții comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare), realizare de târguri comerciale,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
difuzare de anunțuri, difuzare de materiale
publicitare online, difuzarea de materiale
publicitare, distribuție de mostre, distribuire
de pliante publicitare, distribuire de materiale
publicitare, difuzare de materiale publicitare,
publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, administrarea vânzărilor,
intermediere de contracte (pentru terți), vânzare
prin licitație publică, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de comenzi online, servicii de club de cărți
cu vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor
săi, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de

îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
produse de papetărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
organizare de licitații pe internet, organizare de
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vânzări prin licitație, organizarea și coordonarea
de licitații, închiriere de automate de vânzare,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de consultanță
în afaceri, management de afaceri comerciale,
contabilitate și audit, administrarea afacerilor,
abonamente la ziare, administrație comercială,
evidență contabilă, facturare, întocmire de
facturi, organizare de prezentări în scopuri
comerciale, organizare de prezentări în scop
mercantil, organizare de prezentări cu scop
comercial, prelucrare de date, sistematizare și
management, colectare de date, servicii de
gestionare a datelor, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, consultanță
în afaceri, consultanță în organizarea afacerilor,
studii de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, furnizare de publicații electronice,
publicare de afișe, publicare de anuare,
publicare de broșuri, publicare de cântece,
publicare de cărți, publicare de cataloage,
publicare de jurnale, publicare de manuale,
publicare de lucrări muzicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale educative, publicare
de povești, publicare de partituri muzicale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, ateliere
organizate în scopuri culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, divertisment, expoziții de animale,
educație și instruire, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, furnizare de centre
de recreere, grădini cu acces public, jocuri
de noroc, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de gale, organizare de
festivaluri, organizare de spectacole, organizare
de tururi ghidate, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare de
activități de divertisment, organizare și găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
și prezentare de spectacole, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole culturale,
parcuri de distracție și tematice, târguri, grădini
zoologice și muzee, picturi de portrete, pictură
pe față, planificarea de petreceri, planificarea
de spectacole, prezentare de filme, pregătire

pentru copii în activități de aventură, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
culturale, servicii de bibliotecă, servicii de
compoziții muzicale, servicii de divertisment,
tabere de vară (divertisment și educație),
tabere de recreere, turnee sub formă de
servicii de divertisment, servicii sportive și
de fitness, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, expoziții de artă, organizare de
competiții artistice, administrare (organizare)
de concursuri, administrare (organizare) de
competiții, organizare de jocuri, organizare de
expoziții educaționale, organizare de jocuri și
competiții, organizare de seminarii, organizare
de seminarii educative, organizare de conferințe,
organizare de concursuri (divertisment),
organizare de competiții educative, organizare
de competiții recreative, organizare de seminarii
și conferințe, organizarea de competiții, servicii
de expoziții de artă, servicii de prezentare în
scop de divertisment, servicii de prezentare
în scopuri educative, realizare, coordonare și
organizare de seminarii, realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de lucru
(instruire), realizare de expoziții cu scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
culturale, realizarea de concursuri pe internet,
realizarea de seminarii, seminare, servicii de
conferințe, servicii culturale, educaționale sau de
divertisment oferite de galerii de artă, servicii
de pariuri, fotografie, înregistrări de muzică,
înregistrări originale, microfilmare, producția
de muzică, producere de programe audio,
prezentare de programe de radio, prezentare
de programe de televiziune, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
servicii de înregistrare, producții de operă,
producție de materiale video, producție de
programe de televiziune, producție de filme
video, producție de înregistrări video, producție
de programe tv, servicii de înregistrare video,
servicii de înregistrări audio, servicii de
producție video, competiții sportive (organizarea
de -), activități sportive, cursuri, antrenament
și instruire în domeniul sportului, educație
fizică, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de turnee sportive,
servicii de educație sportivă, acordarea de
premii în educație, administrarea serviciilor
educaționale, ateliere de formare, cercetare în
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domeniul educației, coordonare de cursuri, creșe
(educație), educație, elaborare de manuale
educative, elaborare de materiale educative,
expoziții de plante, examene pedagogice,
formare continuă, formare complementară,
formarea profesorilor, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de formare, furnizare de cursuri
educaționale, instruire, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de pregătire,
educație și îndrumare, furnizarea de instruire
online, furnizarea educației, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de servicii specifice
instituțiilor de învățământ, organizare de
ateliere și seminare, organizare de cicluri de
conferințe, organizare de activități didactice,
învățământ, instruirea angajaților, organizare de
cursuri, organizare de conferințe educaționale,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizarea de ateliere de lucru, organizare și
coordonare de cursuri educaționale, organizare
și coordonare de seminare de formare, pregătire
sportivă, pregătire în canto, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, realizare și
coordonare de cursuri de formare, seminarii
educative, servicii de educație juridică, servicii
de educație fizică, servicii de educație muzicală,
servicii de formare de personal, servicii de
formare în management, servicii de instruire,
servicii de predare de limbi, servicii de instruire
și formare, servicii de învățământ liceal, servicii
de învățământ primar, servicii de învățământ
superior, servicii de învățare a limbilor
străine, servicii educaționale și de predare,
teste educative, servicii școlare, închiriere
de echipament și instalații sportive, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, împrumut de cărți și
de alte publicații, împrumut de cărți și
publicații periodice, împrumut de publicații
imprimate, închiriere de cărți, închiriere de
reviste, închiriere de lucrări de artă, servicii de
bibliotecă de împrumut și servicii de bibliotecă,
expoziții la muzeu, muzee, concerte de muzică
în direct, concerte în direct susținute de
formații muzicale, concerte muzicale pentru
radio, coordonare de spectacole de teatru,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul producțiilor teatrale, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment în direct, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de demonstrații
de dans, organizare de divertisment muzical,
organizare de expoziții de divertisment în
cadrul spectacolelor de magie, organizare de

festivaluri legate de muzica jazz, organizare
de interpretări muzicale, organizare de producții
teatrale, organizare de reprezentații în direct,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole în direct, prezentare de
concerte, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole de teatru, producții de teatru,
reprezentații teatrale, regizare de spectacole de
teatru, regizare de spectacole muzicale, servicii
de festivaluri muzicale, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
producție de teatru, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de muzică în direct,
spectacole muzicale, servicii pentru concerte de
canto, servicii de interpretare și traducere.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de catering, cazare temporară, servicii
oferite de ceainării, creşă, facilitate de îngrijire
a bătrânilor pe timpul zilei, servicii oferite de
fast-fooduri, servicii oferite de hoteluri, servicii
oferite de hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, pensiuni pentru animale,
pizzerii, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, organizare și
furnizare de cazare temporară, servicii oferite
de case de oaspeți, case de vacanță, hanuri
turistice, hosteluri și pensiuni, servicii hoteliere,
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de centre comunitare pentru adunări
și întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare
pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru ședințe de
consiliu, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, baruri, cantine,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, preparare
de mâncăruri, prepararea mâncării, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii
de ceainărie, servicii de gătit, servicii oferite
de snack-baruri, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servicii de catering, rezervări de
camere.

───────
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(210) M 2021 01708
(151) 04/03/2021
(732) EMS CAVE SRL, STR. CETĂŢII

NR. 19, JUD. BRASOV, RASNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
Agentie de Proprietate Industriala,
STR. LUNGA NR. 270, BRASOV,
500450, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Peştera Valea Cetăţii
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1025717/15.09.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: „Peştera Valea Cetăţii”.

(531) Clasificare Viena:
06.01.01; 02.01.16; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

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

clase:
39. Organizarea de călătorii, inclusiv asistenţa
şi rezervarea turistică constând în tururi
specializate pentru turişti pentru vizitarea unor
obiective turistice, a unor monumente naturale,
a peşterilor, a grotelor, a rezervaţiilor naturale,
furnizarea de informaţii pentru turişti despre
excursii şi tururi de oraş.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
respectiv: prezentări tematice, organizarea
de tururi recreative şi culturale cu ghid
specializat, rezervarea biletelor şi rezervări
pentru evenimente de divertisment, educaţionale
şi sportive, organizarea de spectacole, servicii
recreative
(ecoturism).

───────

(210) M 2021 01718
(151) 04/03/2021
(732) CIPRIAN CONSTANTINEANU,

BULEVARDUL REVOLUTIEI, BL.6,
SC.B, AP.14, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

ebiЯGo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.04.06;
26.04.07

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

18. Articole de piele vandute vrac, articole
de voiaj, bagaje de calatorie, bagaje, bagaje
de mana, bagaje, portofele si alte accesorii,
bastoane de drumetii, bastoane de munte,
borsete, piei de bovine, cadre de pus in spate
pentru transport, carton imitatie de piele, casete
din fibre vulcanizate, casete din piele sau din
piele artificiala, cufere si geamantane, curele
de bagaje pentru incuietori, curele de umar
din piele si imitatie de piele, cutii de transport,
cutii din imitatie de piele, etichete din piele,
cauciuc si plastic pentru bagaje, foi din imitatie
de piele pentru manufacturi, geamantane mici
si mari cu sau fara role, genti cu structura
moale, genti de calatorie, genti de transport
universale din piele si imitatie de piele, genti de
voiaj din panza, genti impermeabile, genti de
camping, genti de drumetii, genti pentru unelte
(neechipate) pentru motociclete, mini-rucsacuri,
rucsacuri, molestin (imitatii de piele), hypalon
(imitatie de piele), rucsacuri pentru alpinisti,
rucsacuri pentru camping, rucsacuri de drumetii,
saci de compresie pentru bagaje, saci de voiaj.

───────
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(210) M 2021 01798
(151) 08/03/2021
(732) MACONDO INVEST S.R.L., BD.

REGINA ELISABETA NR. 39,
ETAJ 2, CAMERA 3, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA MIȚA BICICLISTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Închirieri de birouri, închirieri de clădiri,
închirieri de spaţii comerciale, închirieri
de proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare),
intermediere de închirieri de proprietăţi
imobiliare, închirieri de apartamente şi birouri.
43. Servicii de restaurant şi bar, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri, furnizare de alimente şi băuturi pentru
oaspeţi în restaurante, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi în restaurante, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale bistrourilor, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi), servicii de organizare de
banchete (mâncare și băutură), închiriere de săli
pentru evenimente speciale.

───────

(210) M 2021 02754
(151) 05/04/2021
(732) NOVAMET INVEST SRL, SAT

OGLINZI, NR 814, JUDETUL
NEAMT, COMUNA RAUCESTI,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR.51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

wash point 24H Spălătorii
automatizate self service

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
alb

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

7. Maşini-unelte, maşini de spălat acţionate cu
fise, aparate de curatare de inalta presiune
(mașini), masini si aparate (electrice) de curatat,
instalaţii de spălare de vehicule, pompe (masini),
pompe de aer comprimat, separatoare de apă,
separatoare (mașini), pistoale robotizate pentru
maşini de pulverizare cu lichid comprimat,
pistoale electrice cu pulverizare, pistoale de
pulverizare cu lichid sub presiune, pistoale
cu pulverizare pentru acoperire cu pudră,
automate (distribuitoare automate), maşini de
pulverizat, maşini de distribuire, echipament
pentru maturare, curăţare şi spalare, pistoale de
pulverizat (maşini), supape (piese de masina),
filtre (piese de masini sau motoare), masini
de aspirat de uz industrial, aspiratoare de
praf, aspiratoare umede, exhaustoare, furtunuri
de aspirator, masini de aspirat, pentru uz
industrial, perii (piese pentru masini), perii
actionate electric (piese de masini), incalzitoare
de apa (piese pentru masini), automate
de curăţare, separatoare pentru murdărie,
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instalaţii de curăţat cu presiune, instalaţii de
fosfatare, aparate mecanizate pentru curăţarea
recipienţilor, instalaţii pentru deparafinarea de
vehicule, echipamente de curăţare, spălare
şi curăţare, aspiratoare, instalatii de spalat
vehicule, instalaţii (mașini) pentru spălarea
autovehiculelor într-o spălătorie auto fără
contact, maşini de spălat cu înaltă presiune.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, servicii de comerț cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, prin
internet și distribuție de cataloage în domeniul
sistemelor de spălare a vehiculelor, servicii de
consultanţă în afaceri în domeniul operaţiunilor
şi gestionării spălării vehiculelor.
37. Construcție, instalare, întreținere și reparații
de instalații de spălat vehicule, servicii de
asamblare referitoare la instalarea de mașini de
spălat vehicule, sisteme de spălare a vehiculelor,
întreținerea și pregătirea mașinilor de spălat
vehicule, a sistemelor de spălare a vehiculelor,
servicii de spălătorie auto: spălarea, curăţarea,
lustruirea şi întreţinerea autovehiculelor şi
echipamentelor, servicii de curăţare şi spălare
a: fotoliilor, covoraşelor, tapiţeriei, instalare şi
reparaţie de instalaţii electrice şi instalaţii şi
aparate de curăţare, furnizarea de informații
despre curățarea vehiculelor, inchirierea de
maşini şi aparate de curăţare, închiriere de
echipamente de spălare a autovehiculelor,
închiriere de echipamente de curăţat.

───────

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SS SHOCK SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────

(210) M 2021 03212
(151) 20/04/2021
(732) SHOCK SECURITY S.R.L., STR.
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(210) M 2021 03213
(151) 20/04/2021
(732) LUXOR SECURITY S.R.L., STR.

DR. NICULAE D. STAICOVICI
NR. 15, CAMERA 6, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LS LUXOR SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 01.01.05

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

45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────

(210) M 2021 03214
(151) 20/04/2021
(732) ROBUST GUARD SECURITY

S.R.L., STR. DR. NICULAE
D.STAICOVICI NR. 15, CAMERA
5, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RGS ROBUST
GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────
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(210) M 2021 03377
(151) 23/04/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STRADA
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP. 2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STRADA SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Cântarea României
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare, în
format electronic, furnizarea de spaţiu publicitar
în publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,

publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
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sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii

şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date
prin intermediul reţelei de telecomunicaţii,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate
şi la internet, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii şi a radioului, transmitere
pe internet de material video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, conţinut media şi de
informaţii, transmisia simultană a unor programe
de televiziune pe mai multe canale, difuzarea
de muzică, transmitere de muzică digitală prin
telecomunicații, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii ISDN, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
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la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de

publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
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televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de
uz publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
publicare de fotografii, fotoreportaje, fotografii,
fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter, divertisment muzical, spectacole
muzicale, cursuri de muzică, producția de
muzică, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, organizare de divertisment
muzical, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de spectacole muzicale, concerte
muzicale pentru radio, spectacole cu muzică
în direct, servicii de muzică în direct, concerte
de muzică în direct, producere de concerte
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de editare și înregistrare muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,

servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
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software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,

dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────
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(210) M 2021 03378
(151) 23/04/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L., STRADA
CETĂŢII NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STRADA SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Cântarea României,
festival naţional

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicare de
materiale imprimate în scopuri publicitare, în
format electronic, furnizarea de spaţiu publicitar
în publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie

de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
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cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice

prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii
de agenţii de presă, furnizarea accesului la
baze de date, publicaţii electronice, reţele de
computere şi internet, furnizarea accesului la
fotografii, informaţii interactive furnizate on-line
din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare de
acces şi închiriere de timpi de acces la bază
de date computerizate sau la informaţii on-line,
transmisie şi recepţie (transmisie) de informaţii
din bazele de date prin intermediul reţelei
de telecomunicaţii, asigurarea accesului la
telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de date
computerizate şi la internet, difuzare de informaţii
prin intermediul televiziunii şi a radioului,
transmitere pe internet de material video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, conţinut media
şi de informaţii, transmisia simultană a unor
programe de televiziune pe mai multe canale,
difuzarea de muzică, transmitere de muzică
digitală prin telecomunicații, transmitere de
mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică și de comunicații în
format text între dispozitive de telecomunicații
mobile, transmisii video, transmisie video prin
rețele digitale, transmisie video la cerere,
difuzare de material audio și video pe internet,
transmitere de conținut audio și video prin
satelit, transmitere de înregistrări audio și video
în rețele, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, difuzare de programe
video și audio prin internet, servicii de difuzare
video pe arii restrânse (narrowcasting), servicii
de difuzare video, audio și TV, transmitere
de conținut audio și video prin linii ISDN,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, servicii de difuzare audio și
video prestate pe internet, furnizarea accesului
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de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, emisiuni televizate.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de

televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
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divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de
uz publicitar, servicii de reporteri de ştiri,
difuzare de reportaje de către agenţii de ştiri,
publicare de fotografii, fotoreportaje, fotografii,
fotografii aeriene, servicii ale unui fotograf/
fotoreporter, divertisment muzical, spectacole
muzicale, cursuri de muzică, producția de
muzică, spectacole muzicale live, reprezentații
de muzică live, organizare de divertisment
muzical, concerte muzicale pentru televiziune,
organizare de spectacole muzicale, concerte
muzicale pentru radio, spectacole cu muzică
în direct, servicii de muzică în direct, concerte
de muzică în direct, producere de concerte
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, producție
de înregistrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii educaționale cu privire la muzică, servicii
de editare și înregistrare muzicale, producție
de înregistrări sonore și muzicale, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
producție de materiale muzicale într-un studio

de înregistrare, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
servicii de editare în procesul de post-producție
a muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere,
emisiuni de radio (programare), producția de
emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
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şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la

comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

42

(540)

PRIMAFARM Sanatate din
Prima Rețetă proprie de forte
gel Farmacist Eugen Marcu

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

5. Produse farmaceutice.
───────

(210) M 2021 03549
(151) 04/05/2021
(732) POLICALITA SRL, SOSEAUA

(540)

P POLICALITA
Calitatea gustului!

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 25.01.25; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
29. Carne de porc, vita, oaie refrigerata şi
congelată, carne prospată, carne preparată,
cârnaţi afumaţi, cârnaţi cruzi, preparate afumate
din carne de porc, oaie, vita, preparate prospete
respectiv carne tocată şi pastă de mici.

───────

(210) M 2021 03478
(151) 28/04/2021
(732) GENERAL TRANSCOM SRL, 

STR. PETRU RAREŞ NR. 12, 
BL. B7, AP.  34, JUDEŢUL GALAŢI, 
GALAŢI,  GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, 
STR.REGIMENT 11 SIRET NR. 15, 
BL. E4,  AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI, 
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

VRANCEI, KM5, T114,P2956, 
NR.CADASTRAL 52018,
JUDEŢ VRANCEA, ODOBESTI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2021 03601
(151) 06/05/2021
(732) SLEIMAN MOURTADA, STR.

INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. C1, ET. 4, AP. 9,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020333,
ROMANIA

(540)

French Clinique CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA

Estetica si volumetrie faciala
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1028392/07.10.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:
„French Clinique”, „CHIRURGIE ORO-MAXILO-

FACIALA” şi „Estetica si volumetrie faciala”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 02.03.01; 02.03.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2386 C), verde (Pantone 2269 C),
negru (Pantone Black 6 C), alb

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 03744
(151) 12/05/2021
(732) ASOCIATIA FOTOCLUB ORIZONT

SIBIU, CALEA DUMBRAVII, NR.
32A, JUD. SIBIU, SIBIU, 550324,
SIBIU, ROMANIA

(540)

International
Photographic Salon Sibiu

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

35. Realizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
servicii de administrare a expozițiilor comerciale,
organizare și coordonare de expoziții
comerciale, promovare și realizare de expoziții
comerciale, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare și
coordonare de expoziții în scop comercial,
realizare de expoziții comerciale în domeniul
automobilelor, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, organizare de expoziții
și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și coordonare de expoziții și
spectacole comerciale, organizare de expoziții
cu scop comercial sau antreprenorial, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, 
AP.M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, 
SIBIU,ROMANIA
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sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri și expoziții
în scopuri comerciale și publicitare, editare și
actualizare de texte publicitare, editare post-
producție de publicitate și reclame, promovare a
vânzărilor pentru terți prin programe de timbre
comerciale, administrare a programelor cu
premii de fidelitate care includ timbre comerciale,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de
artă, furnizarea de servicii de administrare a
cursurilor academice referitoare la înregistrarea
cursurilor online, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, publicitate online, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, închiriere de spațiu publicitar
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de administrare a comunităților online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, oferte pentru licitații online în
numele terților, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, servicii comerciale online în
cadrul cărora vânzătorul publică produsele care
urmează a fi licitate, iar licitația are loc pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de artă
40. Fotogravare, protejarea și conservarea
fotografiilor, prelucrare fotografică, restaurare
fotografică, developare fotografică, retușare
fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, reproducere fotografică, înrămarea
fotografiilor, prelucrare de fotografii, imprimare
de fotografii, procesarea imaginii fotografice,
imprimare de fotogravuri, prelucrarea
peliculelor fotografice, mărirea imprimărilor

fotografice, montaj fotografii sau diapozitive,
restaurare digitală de fotografii, transfer
de diapozitive fotografice, transfer de
imprimări fotografice, reproduceri de materiale
fotografice, reproducere de diapozitive
fotografice, păstrare și conservare fotografică,
developarea de pelicule fotografice, servicii
de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de
aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, imprimare și developare fotografică
și cinematografică, transferul filmelor fotografice
pe benzi video, tratarea fotografiilor aeriene
sau din satelit, închirieri de aparate pentru
imprimarea fotografiilor, imprimarea pozelor și
fotografiilor stocate digital, furnizare de informații
despre servicii de fotogravură, furnizare
de informații despre developarea filmelor
fotografice, gravare fotografică a articolelor de
uz casnic, transfer de filme fotografice pe benzi
video, servicii de informare privind imprimarea
peliculelor fotografice, imprimare de imagini
fotografice de pe suporturi digitale, servicii
de informare referitoare la procesarea filmelor
fotografice, servicii de transfer de imprimări
fotografice pe casete video, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,
servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă.
41. Fotografie, fotografii aeriene, editare de
fotografii, instruire în fotografie, publicarea de
fotografii, servicii ale unui fotograf, fotografii
de tip portret, compoziții fotografice pentru
terți, închiriere de reproduceri fotografice,
editare de filme (fotografice), instruire în
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utilizarea echipamentului fotografic, servicii
educative în arta fotografică, producție audio
și video și fotografie, închirieri de aparate de
fotografiat, servicii educative în arta developării
fotografice, demonstrații de echipamente
fotografice (cu scop didactic), producție audio,
video și multimedia și fotografie, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, expoziții
la muzeu, expoziții de artă, organizare de
expoziții educaționale, organizare de expoziții
pentru divertisment, servicii de expoziții de artă,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții în scopuri educative,
furnizarea de instalații de muzee (prezentare,
expoziții), coordonare de expoziții în scopuri
recreative, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, realizare de expoziții cu scopuri
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, orgzanizare de expoziții cu scop
educativ, organizare de expoziții în scop
educativ, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, furnizare de instalații de
muzeu pentru expoziții, organizare de expoziții
în scop de instruire, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
de expoziții de animale și dresură de
animale în scopuri culturale și educaționale,
pregătire referitoare la organizarea expozițiilor
de animale de companie, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de expoziții de
animale în scopuri culturale sau educative,
servicii de editare, editare de texte scrise altele
decât cele publicitare, editare de înregistrări
video, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare și editare de cărți, editare de cărți și
recenzii, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, editare
sau înregistrare de sunete și imagini, furnizare
de poze online nedescărcabile, organizare de
gale, servicii de galerii de artă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de artă,
prezentări audiovizuale, prezentare de concerte,

prezentare de concerte muzicale, cursuri de
formare, organizare de cursuri, cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de formare
avansată, organizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de pregătire, coordonare
de cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri de
formare profesională, organizare de cursuri prin
metode autodidactice, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
cursuri de instruire tehnică, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de cursuri de
formare profesională, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire
la nivel postuniversitar, elaborare de cursuri
de instruire și de examene, pregătire de
cursuri și examene în scop educațional,
organizare de cursuri de pregătire în institute
de învățământ, servicii de consultanță referitoare
la elaborarea de cursuri de formare, ateliere
recreative, servicii oferite de ateliere de
formare, servicii oferite de ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere organizate în scopuri
educative, organizarea de ateliere de lucru,
organizare de ateliere și seminare, organizare
de ateliere de lucru și seminarii în aprecierea
artei, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de ateliere de
lucru (instruire), organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii
de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, atestare cu privire la acordarea
de premii în domeniul educației, instruire,
antrenament (instruire), instruire profesională,
instruire educativă, servicii de instruire, educație
și instruire, pregătire și instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, organizare de seminare
de instruire, demonstrații în scop de instruire,
instruire în domeniul artelor vizuale, transfer
de know-how (instruire), cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea de tutoriale
online, furnizarea de instruire online, furnizare
de imagini online nedescărcabile, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
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învățământ la distanță oferite online, publicare
de cărți și periodice electronice online, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
organizare și coordonare de grupuri de discuții
educative, nu online, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, publicare de texte și imagini,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
în scopuri publicitare, servicii educative în arta
fototipiei, închiriere de lucrări de artă.

───────

(210) M 2021 03866
(151) 17/05/2021
(732) COLETE ONLINE SRL, STR.

PRECIZIEI, NR. 34, HALA
D13, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37 E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Colete Online

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.05.01

(591) Culori revendicate:rosu, rosu deschis,
portocaliu

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

39. Colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, colectarea
scrisorilor, distribuire de corespondență,
distribuirea corespondenței, distribuirea de
colete, distribuirea scrisorilor, expediere
de documente, expedierea corespondenței,
francarea corespondenței, livrare de colete prin
curier, livrare de corespondență prin curier,
livrare de documente, livrare de documente
(înmânate personal), livrare de documente
prin mijloace neelectronice, livrare de mesaje
(curier), livrare de mărfuri prin curier, livrare
expres de corespondență, livrare și expediere de

corespondență, livrare și expediere de scrisori
și de colete, închirieri de cutii poștale, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
organizarea expedierii de colete pe cale maritimă
sau aeriană, organizarea ridicării de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
transportului de pachete pe cale aeriană,
organizarea transportului de pachete pe cale
maritimă, organizarea transportului de pachete
pe cale terestră, ridicare de documente, ridicare
de pachete, ridicare și livrare de scrisori, servicii
de colectare de colete, servicii de curierat,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de curierat (mărfuri), servicii de curierat aerian,
servicii de curierat pentru livrarea de colete,
servicii de curierat pentru livrarea de mărfuri,
servicii de distribuire a corespondenței, servicii
de localizare și urmărire de scrisori și colete,
servicii de mesagerie pentru mesaje, servicii
de mesagerie pentru scrisori, servicii de post-
restant, servicii de primire a coletelor, servicii
poștale, transport de colete, transport de colete
în 24h, transport de scrisori, transport prin curier,
transportarea peste noapte a scrisorilor pe cale
aeriană, transportarea peste noapte a scrisorilor
pe cale rutieră, distribuirea de ziare, distribuirea
revistelor, expediere de mărfuri, expediere
de marfă, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, ambalarea
produselor, antrepozit vamal, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri,
logistică de transport, servicii de consultanţă
în domeniul transportului, servicii de depozitare
securizată (transport), depozitarea mărfurilor,
depozitare de bagaje, depozitare de pachete,
depozitare de colete, servicii de depozitare,
depozitare de produse, transport și depozitare,
depozitare de aparate electrice, depozitare de
bunuri comerciale, furnizare de informații despre
servicii de depozitare temporară, furnizare
de informații despre închirierea de spații de
depozitare, furnizare de informații în legătură
cu depozitarea temporară a bunurilor personale,
închirierea de spații pentru depozitare, închiriere
de containere de depozitare, închiriere de
cutii de carton pentru depozitare, închiriere de
spații de stocare în depozite, închiriere de
spații pentru stocare, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, închirierea
de depozite, închirieri de containere, închirieri de
containere de depozitare portabile, închirieri de
instalații de depozitare, închirieri de unități de
depozitare.

───────
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(210) M 2021 03909
(151) 18/05/2021
(732) GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA

MONTANA NR. 1, BL. 17, SC.
3, ET. 1, AP. 86, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 25.01.25; 29.01.13

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

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de catering,
servicii oferite de fast-fooduri.

───────

(210) M 2021 04014
(151) 20/05/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

DALBA

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 04029
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SUPERBET SuperExtra
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
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mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04069
(151) 21/05/2021
(732) BIG-VAL COM S.R.L., STRADA

PRINCIPALĂ NR. 22, SAT
VOINEȘTI, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
VOINEȘTI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

VAL D`ORO SUC
100% NATURAL

(531) Clasificare Viena:
05.07.13; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.24

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

clase:
29. Produse alimentare pe bază de mere, fructe
uscate, produse din fructe uscate, produse
alimentare realizate din fructe fierte, produse
alimentare din fructe uscate, produse alimentare
realizate din mere uscate, produse alimentare
făcute din mere, gustări pe bază de fructe,
chipsuri de fructe, gustări pe bază de fructe,
paste tartinabile din fructe, gustări preparate din
fructe fierte, gustări preparate din fructe uscate,
gustări preparate din fructe proaspete, jeleuri,
dulcețuri, compoturi de fructe, paste de fructe.
32. Amestec de sucuri de fructe, sucuri de fructe
organice, sucuri de fructe gazoase, sucuri de
fructe utilizate ca băuturi, băuturi nealcoolice din
fructe și sucuri de fructe.
35. Servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, asistență privind
comercializarea produselor, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata a produselor horticole,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata a
sucurilor și compoturilor din fructe.

───────
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(210) M 2021 04080
(151) 21/05/2021
(732) IONUT GABI RAILEANU, STR.

CERCETĂTORILOR NR. 8, BLOC
32, SC. 2,AP.104, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 042024, ROMANIA

(540)

Reposturare By
Ionut Raileanu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.09.22

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 04157
(151) 25/05/2021
(732) ALGABETH COM SRL, STR.

PARULUI NR. 82, SAT POPESTI,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
BRAZI, 100125, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FUNERALIA

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

19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.

───────
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(210) M 2021 04159
(151) 25/05/2021
(732) ALEXANDRU-DARIUS SIMIONCA,

STR.REMUS CRISTIAN BUCUR,
NR.24, JUD. BISTRITA NĂSĂUD,
BISTRITA, 420096, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

CASTEL DRACULA
TRANSILVANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 07.01.01; 24.13.02;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri diverse, articole
de legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, cu amanuntul si online, servicii de
agenţii de import-export.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii de catering, cazare temporară, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, consiliere în
domeniul culinar, furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
săli de conferințe, furnizare de servicii de hoteluri

și moteluri, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
conferinte, banchete si alte tipuri de evenimente
sociale pentru ocazii speciale, furnizare de
spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, servicii
oferite de restaurante, rezervări de camere,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de local public, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, servicii de rezervare a
meselor, servicii hoteliere, servicii oferite de
snack-baruri, servire de băuturi alcoolice, spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni.

───────

(210) M 2021 04163
(151) 25/05/2021
(732) LIBRARIE.NET SRL, STR. RÎULUI,

NR. 320, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
200745, DOLJ, ROMANIA

(540)

Librarie.net

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.07.01; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, produse de imprimerie, papetărie
și rechizite școlare, agende datate, ace cu
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gămălie (papetărie), hârtie, carton şi produse
din sceste materiale, neincluse în alte clase,
tipărituri, articole de legătorie, fotografii, pensule,
caractere tipografice
35. Creare de texte publicitare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 04165
(151) 25/05/2021
(732) ANDREI-SILVIU LĂLUCIU,

STR. NICOLAE BOBOC NR.18,
AP.10, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

Privé BY ADRIANA VARVAROI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.02

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

clase:
44. Servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de manichiură, servicii de manichiură și de
pedichiură, servicii prestate de saloane de
manichiură, manichiură, servicii de coafor,
servicii de coafor de lux, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor pentru bărbați,
servicii de salon de coafor pentru femei, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,

servicii de consultanță în materie de îngrijire a
frumuseții, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr

───────

(210) M 2021 04173
(151) 26/05/2021
(732) FILTER DEVELOPMENT SRL,

STRADA DRUMUL BELSUGULUI
53, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
062392, ROMANIA

(540)

U personal uniforms

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 04190
(151) 10/06/2021
(732) TIM TRADE 64 DISTRIBUTION

SRL, STR. PIATRA CRAIULUI
NR. 1, SC. C, ET. 6, AP. 21,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MAKRA LANGOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:portocaliu (R237
G148 B70), maro (R68 G43 B27)

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

30. Produse de patiserie.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04249
(151) 28/05/2021
(732) AZRA FRESH FRUCT SRL, STR.

DRAGOS VODA NR. 6, AP. 5,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

CARDIO ENERGY DRINK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.09.01; 02.09.14

(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru,
portocaliu

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

32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare
nealcoolice cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi energizante, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi energizante (care nu
sunt de uz medical), băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical).
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate, inclusiv publicitate online în
reţele informatice, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei,
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate, servicii de publicitate şi
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marketing, servicii de editare de publicitate,
servicii de reclamă şi publicitate, publicitate
radio şi de televiziune, servicii de publicitate în
presă, publicitate, consultanţă în afaceri privind
publicitatea, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de publicitate şi de promovare, servicii
de publicitate pentru alte persoane, producţie
de publicitate televizată şi radiofonică, servicii
de publicitate furnizate pe internet, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, servicii de
publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal.

───────

(210) M 2021 04288
(151) 31/05/2021
(732) SURF TRIP INTERNATIONAL

SRL, STR. VIESPARILOR NR. 36,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020644,
ROMANIA

(540)

SURFACADEMY

(531) Clasificare Viena:
01.15.24; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
portocaliu

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

35. Publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor.
39. Servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
specifice agențiilor de turism și servicii de
rezervări, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
41. Activități sportive, activități sportive și
culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, activități sportive și de
recreere, servicii de antrenament pentru activități
sportive, activități de divertisment, sportive și
culturale, organizare de activități sportive sau
competiții, organizare de activități sportive și
competiții, cursuri de pregătire în activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, pregătire cu privire la activități sportive,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță.

───────
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(210) M 2021 04304
(151) 01/06/2021
(732) COVORESCU S.R.L., STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 45, BL. 3, SC. A,
ET. 1, AP. 34, JUDETUL VALCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

Covorescu
SPĂLĂTORIE COVOARE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1031232/03.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: SPĂLĂTORIE COVOARE.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.23

(591) Culori revendicate:maro, galben, rosu,
albastru, roz, crem, negru

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

37. Spălarea țesăturilor, spălarea materialelor
textile, servicii de curățenie, furnizare de servicii
de curățenie, curățarea textilelor, curățarea
tapițeriei, curățare de covoare și carpete,
curățare de materiale textile, îndepărtarea
petelor de pe covoare și mochete, spălare,
servicii de spălare cu presiune, curăţare, spălare
şi călcare de covoare, mochete si carpete,
întreţinere, curăţare, reparare şi remediere de
covoare, mochete si carpete.

───────

LAZURI, NR. 30A, JUD. SĂLAJ,
COMUNA VALCAU DE JOS,
SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

TS Pălincă din Ţara Silvanei
Distilat din prune Produs

din distileria EUGE de
SC Palinca Lu' Tata SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.19

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

(210) M 2021 04333
(151) 02/06/2021
(732) PALINCA LU' TATA SRL, SAT
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33. Palinca.
───────

(210) M 2021 04338
(151) 02/06/2021
(732) VP CEREALE BZ SRL, COMUNA

VADU PASII, SAT BAJANI,
STRADA LUCIAN BLAGA NR.
9C, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API, STRADA
PORTULUI NR. 23, NAVROM RIVER,
CAMERA 302, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, 800025, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VP CEREALE

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde

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

30. Cereale și preparate din cereale, ingrediente
din cereale pentru alimente.
31. Cereale brute și materii prime agricole,
produse și grăunțe agricole, horticole, forestiere
brute și neprocesate, grâne neprocesate.
35. Servicii de promovare și comerț, servicii
de publicitate, marketing, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, servicii de
informare a consumatorilor, vanzare prin licitație
publică, campanii de marketing, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare de
materiale publicitare online, toate aceste servicii
în legătură cu produsele: cereale brute și materii
prime agricole, cu produse și grăunțe agricole,
horticole, forestiere brute și neprocesate și grâne
neprocesate, servicii de achiziții pentru terți,
servicii de comerț cu cereale și materii prime

agricole, produse și grăunțe agricole, horticole,
forestiere și grâne.
39. Servicii de depozitare pentru cereale și
materii prime agricole, produse și grăunțe
agricole, horticole, forestiere și grâne.

───────

(210) M 2021 04407
(151) 06/06/2021
(732) ADRIAN GABRIEL MIHAILA,

BD THEODOR PALLADY, 23, BL.
V10, SC. B, AP. 46, SECTOR 3,
BUCURESTI, 032256, ROMANIA

(540)

ADNANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Interpretare de muzică și canto, prezentare
de spectacole în direct, organizare de spectacole
de dans, servicii oferite de școli de dans,
organizare de cursuri de dans.

───────
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(210) M 2021 04418
(151) 07/06/2021
(732) RAVENCLAW CONSULT SRL,

B-DUL MARESAL AVERESCU
NR. 5, BL. 3, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.
10, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

THE ROYAL POND
STURGEON DELICES

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1032061 din data 10.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ”STURGEON DELICES”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.01.06;
26.01.18

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

29. Produse şi derivate din sturioni, caviar,
produse pe baza de caviar.

───────

(210) M 2021 04506
(151) 10/06/2021
(732) NICOLAE-MIHAI CĂPEȚ, STR.

BRĂDET NR. 1, BL. B20, SC. C,
AP. 2, JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI , ILFOV,
ROMANIA

(540)

STONEBIRD FESTIVAL
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1032125/11.11.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:FESTIVAL.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.24

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

41. Organizarea de festivaluri, organizarea
și producerea de concerte, organizarea de
spectacole muzicale, rezervarea biletelor la
festivaluri, concerte și spectacole muzicale,
agenții de bilete pentru festivaluri, concerte
și spectacole muzicale, activități culturale,
educative și de divertisment.

───────
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(210) M 2021 04558
(151) 11/06/2021
(732) BEST EUROPEAN SERVICES &

SOLUTIONS SRL, BULEVARDUL
CAROL I, NR.51, ETAJ 5, AP.23,
SECTORUL 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CONTESTO TEHNOLOGY FOR
JUSTICE JUSTICE FOR ALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

35. Servicii de vânzare online, servicii de
planificare a programărilor [lucrări de birou],
servicii de reamintire a programărilor [lucrări
de birou], compilarea de informații în baze
de date computerizate , compilarea statisticilor,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
proiectare de software pentru calculatoare ,
închirierea de software pentru calculatoare ,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice , consultanță software
pentru calculatoare, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
site-urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, închirierea de software
pentru calculatoare, platforma ca serviciu
(PaaS), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare științifică.
45. Servicii juridice, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor, servicii de arbitraj, cercetare
juridică , servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii juridice în legătură cu negocierea
contractelor pentru terți, consiliere juridică pentru

a răspunde la cererile de ofertă/consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii privind litigiile.

───────

(210) M 2021 04565
(151) 11/06/2021
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA GutaPrim

Formulă concentrată
cu 19 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 24.09.05; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde,
crem

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, suplimente
dietetice de uz uman si veterinar, toate aceste
produse fiind utilizate în tratamentul afecțiunilor
de gută.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04634
(151) 14/06/2021
(732) BALOGH EDGAR LEVENTE,

STRADA TABACARILOR NR. 9,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

BIG RENT
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033250/22.11.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ,,BIG'' și ,,RENT''.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.03; 18.01.09; 18.01.23

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

clase:
36. Finanțare privind autovehiculele, servicii de
asigurare a autovehiculelor, servicii de garanții
pentru autovehicule terestre, credite garantate
pentru finanțarea garantării autovehiculelor,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor, servicii de garanție pentru
autovehiculele terestre de ocazie, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de credit
în rate pentru autovehicule, credite garantate
pentru finanțarea închirierii pe bază de contract
a autovehiculelor, servicii financiare referitoare la
întreținerea vehiculelor, asistență financiară.
39. Transport, transport terestru, transport
securizat, transport rutier, transportul
pasagerilor, organizarea transportului,
organizarea transportării, livrare de combustibil,
servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
colectare, transport și livrare de produse,
închirierea vehiculelor, închiriere de vehicule,
închiriere de garaje, închiriere de camioane,
închiriere de ambarcațiuni, închiriere de
automobile, închiriere de autovehicule, închiriere
de autobuze, închiriere de aeromotoare,

închiriere de mașini, închiriere de tractoare,
închiriere de nave, închiriere de autocare,
închiriere de remorci, închirierea de camioane,
închirierea motoarelor aeronavelor, închirierea
de depozite, închiriere de vehicule feroviare,
servicii de închiriere containere, închiriere de
vagoane platformă, închiriere de automobile-
caravană, închiriere de autovehicule terestre,
închiriere de autovehicule rutiere, închiriere
de remorci rutiere, închiriere de vehicule
rutiere, închiriere de vehicule terestre, închiriere
de mașini electrice, închirierea mijloacelor
de transport, închiriere de componente de
vehicule, închiriere de vehicule pentru pasageri,
închiriere de căi carosabile mobile, închiriere
de autoîncărcătoare cu furcă, închiriere de
încărcătoare cu furcă, servicii de închiriere
de autovehicule, închiriere de vehicule pentru
marfă, închiriere cu contract de autovehicule,
închiriere de spații pentru stocare, închiriere
de sisteme de navigație, închiriere de scutere
pentru transport, închiriere de remorci pentru
automobile, închiriere de vehicule de agrement,
închirierea de locuri de parcare, închirierea de
automobile de curse, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de sisteme mecanice de
parcare, închiriere de mijloace de transport
rutier, servicii de închiriere de autovehicule
terestre, servicii de închiriere de remorci rutiere,
închiriere de autoturisme alimentate cu hidrogen,
închirierea de vehicule dotate cu gps, închiriere
de cadre pentru containere de mărfuri, închiriere
de containere pentru sectorul transporturilor
navale, închiriere de vehicule pe bază de
contract, servicii de rezervare pentru închiriere
de automobile, închiriere de portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, servicii de rezervare
pentru închiriere de vehicule, realizarea
formalităților pentru închirierea oricărui mijloc
de transport, închiriere de locuri de parcare și
garaje pentru vehicule, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, închirierea pe
bază de contract a vehiculelor pentru transport,
furnizare de informații despre închirierea de
sisteme de parcare mecanice, furnizare de
informații referitoare la automobile pentru
închiriere prin intermediul internetului, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, închiriere de platforme
de ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri
de transport, servicii de șoferi servicii de
șoferi, servicii de închirieri de mașini cu
șofer, transport de pasageri în vehicule cu
șofer, furnizare de informații despre servicii
de șoferi, transport de autovehicule, remorcare
de autovehicule, închirieri de autovehicule,
tractare cu autovehicule, închirieri (charter)
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de autovehicule, recuperarea autovehiculelor
terestre comerciale, servicii de transport
de autovehicule, servicii de închirieri de
autovehicule, servicii de leasing de autovehicule,
transport de pasageri cu autovehicule, servicii
de parcări de autovehicule, servicii de folosire
în comun a autovehiculelor, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule, tractare de
urgență de autovehicule sau camioane, servicii
de asistență rutieră (transport), asistență pentru
vehicule cu motor, asistență în caz de avariere
a vehiculelor (tractare), remorcare de vehicule
în legătură cu servicii de asistență în caz
de pană, remorcarea și transportul mașinilor,
incluse în serviciile de asistență în caz de pană
a vehiculelor.

───────

(210) M 2021 04644
(151) 15/06/2021
(732) SUPERDJ SRL, STR. FABRICII

NR. 26B, BL. TRONSON P, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SUPER DJ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 16.01.14;
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

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

clase:
41. Servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, servicii
de discjockey, servicii de discoteca,
tehnoredactare computerizata electronica,

servicii de amuzament, servicii de divertisment,
servicii de karaoke, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile
de televiziune, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de orchestră, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, producţia de spectacole, închirierea
de înregistrări sonore, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, divertisment de televiziune,
producţii de teatru, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 04691
(151) 16/06/2021
(732) GEORGIANA POPA, STR. VLAD

JUDETUL NR. 52-54, AP. 206,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MAESTRO EGO MINDLESS
MANIFESTA-TI CU

SMERENIE MARETIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice.
38. Comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare online, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video și audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere.
41. Furnizarea de instruire online, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare
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de cărți și periodice electronice online, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de cursuri de
instruire online.

───────

BĂLCESCU NR.53, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

PINK DIAMOND ROMANIA
by Cristina Sava

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1031942/10.11.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ROMANIA.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 17.02.17

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente
de ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale

prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu diamante, brățări, bijuterii-pandantive,
bijuterii din metale prețioase, butoni de
manșetă, cercei, coliere (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
închizători pentru bijuterii, inele (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), medalioane (bijuterii), pandantive,
perle (bijuterii), ștrasuri, tiare, verighete, obiecte
de artă din metale prețioase, casete de bijuterii.

───────

(210) M 2021 04757
(151) 18/06/2021
(732) PRIMĂRIA BORȘA, STR.

FLOARE DE COLȚ NR.1A, JUD.
MARAMUREŞ, BORŞA, 435200,
MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Borşa STAȚIUNE TURISTICĂ
NAȚIONALĂ NATIONAL

TOURISTIC RESORT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1031929 din data 10.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: ”Borşa”, ”STAȚIUNE TURISTICĂ
NAȚIONALĂ” și ”NATIONAL TOURISTIC RESORT”.

(210) M 2021 04736
(151) 17/06/2021
(732) CRISTINA SAVA, BD. NICOLAE
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(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.01.03; 06.01.02

(591) Culori revendicate:portocaliu (RAL
1037), albastru (RAL 5023), alb

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

35. Organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice sau
publicitare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 04781
(151) 18/06/2021
(732) BIO BANAT ORG SRL, STRADA

ALBINELOR, NR. 40, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300244, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Finețuri Fine din
Banat Bio Banat

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1029329/15.10.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Banat".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.07.03; 08.07.25;
05.01.08

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate și fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe și fructe cu coajă lemnoasă prelucrate,
aperitive pe bază de cartofi, amestecuri pentru
supe, antreuri pe bază de legume, batoane
alimentare pe bază de nuci, batoane organice
pe bază de nuci și semințe, batoane pe
bază de fructe ca substituți alimentari, batoane
pe bază de fructe cu coaja lemnoasă ca
substituți alimentari, batoane pe bază de fructe
și fructe nucifere, batoane pe bază de nuci
și semințe, chips-uri, chipsuri, chipsuri (cartofi
prăjiți), chipsuri de banane, chipsuri de legume,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
chipsuri pe bază de legume, cipsuri de mere,
cipsuri din fructe, cremă de fructe, felii prăjite
de cartofi, fructe deshidratate, fulgi de mere,
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ghiveci, gustări pe bază de alune, gustări pe
bază de cartofi, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
gustări pe bază de fructe uscate, gustări pe bază
de legume, gustări pe bază de porumb dulce,
inele de ceapă, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite și congelate constând
în principal din legume, pastă de năut, preparate
pentru supă de legume, prafuri pentru supe,
salate aperitiv, salate de cartofi, salate de
fructe, salate de legume, salate de legume
gata-tăiate, salate pe bază de cartofi, salate
preparate, supe, supe la conservă, aperitive
alimentare pe bază de soia, batoane de brânză,
batoane nutritive pe bază de soia, chipsuri de
soia, chipsuri din manioc, chipsuri din yucca,
concentrate pentru supă, cuburi de supă, fasole
gătită în sos de soia (kongjaban), fasole cu carne
de porc la conservă, fulgi de cocos, gogoși,
gogoși cu brânză proaspătă de vaci, guacamole
(sos de avocado), guacamole (avocado pasat),
gustări din alge marine comestibile, gustări
pe bază de brânză, gustări pe bază de
lapte, gustări pe bază de nucă de cocos,
gustări pe bază de tofu, afine preparate, afine
uscate, amestecuri de fructe și nuci preparate,
ananas uscat, aranjamente de fructe procesate,
ardei conservati, ardei iuți chili, umpluți,
ardei iuți conservați, ardei iuți murați, bureți
negri (pleurotus ostreatus), deshidratați, caise
procesate, cartofi decojiți, cartofi dulci preparați,
cartofi feliați congelați, cartofi fierți, cartofi
pai, cartofi pai congelați, căpșuni conservate,
căpșuni uscate, castraveciori, ceapă murată,
castane prăjite, castane prăjite cu zahăr, cireșe
preparate, chipsuri de cartofi dulci mov, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
de bambus uscate, ciuperci negre comestibile
uscate, ciuperci shiitake deshidratate, ciuperci,
preparate, clătite de cartofi, coacăze negre,
prelucrate, coajă de pepene verde murată,
coji de fructe, compot de mere, concentrat de
roșii, concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
concentrat pe bază de legume pentru gătit,
concentrate din suc de legume pentru alimente,
congelate (fructe -), conserve cu legume,
conserve de fasole, conserve de fructe, conserve
de legume, conserve și murături, crochete
alimentare, curmale, curmale preparate, curmale
uscate, deserturi pe bază de fructe, dovleci
(legume conservate), extracte de roșii, extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), extracte vegetale pentru
alimente, fasole, fasole albă în sos tomat, fasole
fiartă, fasole reprăjită, fasole roșie cu ardei
iute, fasole în conservă, fasole uscată, felii de

pastă de soia pentru burgeri, flori comestibile,
preparate, flori comestibile preparate, în formă
cristalizată, flori uscate comestibile, fructe
aromatizate, fructe coapte, fructe confiate, fructe
congelate, fructe conservate, fructe conservate
în alcool, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe cu coajă lemnoasă gătite, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe de avocado procesate, fructe
de pădure, conservate, fructe feliate, fructe
feliate la borcan, fructe (jeleuri de -), fructe
feliate, la conservă, fructe fermentate, fructe
glasate, fructe glazurate, fructe kaki uscate
(got-gam), fructe la borcan, fructe preparate,
fructe tăiate, fructe uscate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, fructe în conservă,
fructe în saramură, frunze de viță-de-vie
preparate, fulgi de cartofi, fulgi de kiwi, fulgi
de piersică, fulgi de păducel, germeni de
fasole prelucrați, ghimbir cristalizat, ghimbir
murat, ghimbir, conservat, găluște de cartofi,
găluște pe bază de cartofi, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, gustări
pe bază de fructe confiate, gutui, preparate,
hribi, uscați, înlocuitori de carne pe bază de
legume, lămâiță preparată, lămâi preparate,
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei),
legume decojite, legume feliate, la conservă,
legume fermentate, legume gata-tăiate pentru
salate, legume gătite, legume liofilizate,
legume marinate în sos de soia, legume în
conservă, legume în saramură, legume pre-
tăiate, legume preparate la grătar, legume
procesate, legume sub formă de pudră, legume
sărate, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin înghețare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte, linte (uscată), linte (legume) conservată,
mazăre conservată, mazăre preparată, mazăre
uscată, mazăre verde preparată, mere
preparate, mezeluri vegetariene, miezuri de
nucă, morcovi, morcovi decojiți, murături,
murături mixte, napi uscați, nuci aromate
preparate, nuci comestibile, nuci conservate,
nuci cu coajă preparate, nuci de acaju preparate,
nuci de acaju sărate, nuci de cocos uscate,
nuci glazurate, nucă de cocos preparată, nucă
de cocos rasă, năut, preparat, nuci opărite,
nuci preparate, nuci uscate, pastă de arahide,
pateuri vegetale, pectină din fructe, pectină
pentru uz culinar, păstârnac procesat, piersici
preparate, piure de cartofi, piure de cartofi
instant, piure de ciuperci, piure de legume,
piureuri de fructe, planta de muștar brassica
juncea, preparată, portocale conservate și turtite,
portocale, preparate, porumb dulce congelat,
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polen preparat pentru alimentație, porumb dulce
(conservat), porumb dulce, prelucrat, praf de
fructe, praf de nucă de cocos, produse din fructe
uscate, produse din legume preparate, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, prune, prune conservate,
pulpă de fructe, ridiche murată, roșii (suc de
-) pentru gătit, roșii conservate, roșii decojite,
roșii în conservă, roșii, preparate, rubarbă în
sirop, rulouri de fructe, semințe comestibile,
semințe de chia alimentare prelucrate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, semințe de floarea soarelui,
preparate, semințe de pepene verde prelucrate,
semințe de susan gătite, nefiind condimente sau
arome, semințe procesate, semințe procesate
de floarea soarelui, semințe, preparate, sfeclă
procesată, sos de fasole, sos iute cu
castraveți, soia conservată, soia (pregătită),
sosuri pentru gustări, spanac (pregătit), spanac
gătit, spanac la conservă, spanac, congelat,
spirulină preparată, stafide, stafide infuzate,
suc de lămâie de uz culinar, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate
la gătit, supă de fructe de pădure, susan
măcinat, tartă umplută cu fructe, tangerine
(citrice) (conservate), tocătură din fructe, trufe
conservate, trufe gătite, trufe uscate (ciuperci
comestibile), umpluturi de fructe pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru plăcinte,
umpluturi pe bază de fructe pentru prăjituri și
tarte, usturoi conservat, varză murată, varză
preparată, vinete gratinate cu parmezan și sos
de roșii, vinete preparate, zbârciogi galbeni,
uscați, gem de mure, gem de zmeură, fructe,
gătite, pastă de fructe, gemuri din fructe.
31. Copaci și produse forestiere, porumb,
flori, alge roșii marine altele decât cele de
uz medical, aloe vera, proaspătă, pentru uz
alimentar, cactuși comestibili proaspeți, canabis,
neprocesat, conuri de hamei, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, malțuri și cereale
neprocesate, hamei, mentă (plante), ierburi
pentru consumul uman sau animal, plante
comestibile naturale (neprelucrate), plante de
canabis neprocesate, plante de in (semințe
de in), plante de pepinieră, plante fructifere
vii, plante leguminoase, plante naturale, plante
naturale vii, plante proaspete, reziduri de
plante (materiale brute), semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, rizomi
vii, răsaduri, răsaduri de hamei, viță de
vie (butuci de -), coarne proaspete (corni
fructus, sansuyu) sub formă de plante
vii, composturi horticole, composturi horticole
realizate din resturi de coji de cacao, produse
agricole (neprelucrate), produse agricole brute,

produse agricole brute și neprocesate, produse
forestiere brute, produse forestiere brute și
neprocesate, produse forestiere neprocesate,
produse horticole brute, produse horticole brute
și neprocesate, produse horticole neprocesate,
mure proaspete, mure galbene proaspete,
zmeură proaspătă, zmeură neagră, proaspătă
(bokbunja), fructe neprelucrate, fructe crude,
fructe proaspete, bacă, fructe proaspete,
ciuperci.
32. Bere și produse de bere, băuturi (preparate
pentru fabricarea -lor), băuturi nealcoolice

───────

(210) M 2021 04791
(151) 21/06/2021
(732) SC ASCO TOOLS SA, STR. NOUĂ

NR. 27, JUD. BRAŞOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ASCO TOOLS PRECIZIE
PERFORMANTA
PERFECTIUNE

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1034111 din
data 26.11.2021 solicitantul nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirii: ” PRECIZIE”,
”PERFORMANTA” și ”PERFECTIUNE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.20; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
7. Mașini, maşini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.

───────
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(210) M 2021 04819
(151) 22/06/2021
(732) AGROLAND BUSINESS SYSTEM

SA, STRADA GARII NR. 14,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
300167, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M.LEONTINA BANCIU NR. 6,
JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300024,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

EggLand

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 08.07.11; 27.05.01; 27.05.17;
26.04.04; 29.01.13

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

clase:
29.  Ouă și produse din ouă.
31. Ouă pentru clocit, fecundare.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 04821
(151) 22/06/2021
(732) HANDMADE PASTA S.R.L., STR.

PĂȘUNII NR. 1B, AP. 31, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430352, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

RĂSTĂUȚE Maramureșene

(531) Clasificare Viena:
25.01.25; 26.11.05; 26.04.05; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 3000),
negru (RAL 9005)

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

30. Paste făinoase alimentare, paste făinoase
umplute, paste alimentare făinoase, paste
făinoase gata-preparate, alimente din paste
făinoase uscate, paste făinoase alimentare
pentru consum uman.

───────
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(210) M 2021 04827
(151) 22/06/2021
(732) TEHMAG SHOP S.R.L.,

STR. SERG. CONDURACHE
GHEORGHE NR. 40, (FOST 42A),
ETAJ, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DDG DEPOZITUL
DE GENERATOARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.03; 01.15.03;
26.01.01

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: alternatoare, aparate
de alimentare cu energie (generatoare),
generatoare, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare de curent continuu,
generatoare de curent electric pentru nave,
generatoare de energie de urgență, generatoare
de gaze inerte (mașini), generatoare de
înaltă tensiune, generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare electrice cu aburi,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, generatoare electrice de curent care
folosesc căldura reziduală, generatoare electrice
de urgență, generatoare electrice de curent
care folosesc energie geotermală, generatoare
electrice diesel, generatoare electrice eoliene,
generatoare electrice mobile, generatoare
electrice portabile, generatoare electrostatice,
generatoare pentru turbine eoliene, generatoare
pentru vehiculele terestre, grupuri generatoare
electrice, instalații generatoare de energie,
mașini generatoare de energie electrică

continuă, stații cu generator electric, stații
generatoare, generatoare de electricitate,
generatoare de curent, generatoare de
electricitate, marketing promoțional, împărțirea
de eșantioane de produse, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, pregătire de
publicații publicitare, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție și distribuție de reclame la radio
și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, publicitate în reviste,
broșuri și ziare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, realizare de
material publicitar.

───────

(210) M 2021 04841
(151) 23/06/2021
(732) ASOCIATIA CASA DINTRE TEI,

STR MORII NR 19, JUDETUL OLT,
BRASTAVĂȚU, OLT, ROMANIA

(540)

AGENDA JURISTULUI

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, tipărituri, fotografii, papetări, materiale
pentru artişi , pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilierului), material
didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, toate aceste produse fiind
specifice domeniului juridic.

───────
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(210) M 2021 04860
(151) 23/06/2021
(732) VISUM OPTIMED SRL, STR.

PERIŞ NR. 23, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

OFTALMED
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari anti-orbire, apertometre (optică),
aparate şi instrumente pentru astronomie,
binocluri, lentile de apropiere, lentile de contact,
containere pentru lentilele de contact, lentile
de corectare (optică), rame foto digitale,
oculare, instrumente care conţin oculare,
ochelari de protecţie, ochelari de protecţie
pentru sporturi, lentile pentru astrofotografie,
lupe (optică), aparate de măsurat, dispozitive
de măsurat, electrice, instrumente de măsurare,
şuruburi micrometrice pentru instrumentele
optice, micrometre / instrumente de măsură,
oglinzi (optică), obiective (lentile) (optică),
lanterne optice / lămpi optice, lentile optice,
instrumente şi aparate optice, sticlă optică,
condensatoare optice, suporturi optice de
date, prisme (optică), folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii
de protecţie adaptate pentru telefoanele
inteligente, refractoare, lentile selfie, ochelari
inteligenţi, lanţuri pentru ochelari, şnururi
pentru ochelari, lentile pentru ochelari, rame
pentru ochelari, tocuri pentru ochelari, ochelari,
ochelari de soare, telescoape, lupe textile,
dispozitive pentru tehnologia informaţiei, audio-
vizuale, multimedia şi fotografice, dispozitive
audio-vizuale şi fotografice, dispozitive pentru
captarea şi dezvoltarea imaginilor, dispozitive
optice, amplificatori şi dispozitive de corecţie,
potenţiatoare optice, ochelari corectori, ochelari
antiorbire, ochelari antireflex, ochelari 3d,
ochelari antipraf, ochelari fantezie, sticlă de
ochelari, ochelari de vedere, apărători pentru
ochelari, suporturi pentru ochelari, ochelari de
schi, ochelari pentru ciclişti, ochelari pince-
nez, ochelari fără braţe, etuiuri de ochelari,
braţe de ochelari, ochelari de citit, rame de

ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame de ochelari
fără brațe, rame din metal pentru ochelari,
rame din plastic pentru ochelari, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare, rame
pentru ochelari din metal și material sintetice,
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație
de metal și plastic, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal
și materiale plastice, șnururi pentru ochelari
de soare, șnururi pentru ochelari fără brațe,
defazoare optice, vizoare optice, obturatoare
optice, reflectoare optice, filtre optice, receptoare
optice, obiective (optică), discuri optice, creioane
optice, transmiţătoare optice, produse de optică,
lentile, lentile oftalmologice, lentile fotografice,
lentile brute, lentile interschimbabile, cutii pentru
lentile, lentile pentru mărit, lentile optice pentru
cătări, ochelari cu lentile polarizate.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de
rambursare pentru terţi, servicii de intermediere
afacerilor cu privire la cu potrivirea potenţialilor
investitori privaţi cu antreprenorii care au
nevoie de finanţare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
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computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar
al afacerii, marketing, servicii de relaţii
media, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scop publicitar, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor
în baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, procesarea cuvintelor, scrierea de

texte publicitare, servicii de comerţ, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari anti-orbire, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu apertometre (optică), servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu aparate şi instrumente pentru astronomie,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu binocluri, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
lentile de apropiere, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
de contact, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu containere pentru
lentilele de contact, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
de corectare (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
foto digitale, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu oculare, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu instrumente care conţin oculare,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de protecţie, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari de protecţie pentru sporturi,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lentile pentru astrofotografie,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu lupe (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu aparate de măsurat, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive de măsurat, electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu şuruburi micrometrice pentru instrumentele
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optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu micrometre / instrumente
de măsură, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu oglinzi (optică),
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu obiective (lentile) (optică), servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lanterne optice / lămpi optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lentile optice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
instrumente şi aparate optice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
sticlă optică, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu condensatoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu suporturi optice de date,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu prisme (optică), servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu refractoare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
lentile selfie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari inteligenţi,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lanţuri pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu şnururi pentru ochelari, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu lentile pentru ochelari, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu rame pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata

si servicii de vânzare online în legătură cu
tocuri pentru ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu telescoape, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu lupe textile, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive pentru tehnologia informaţiei,
audio-vizuale, multimedia şi fotografice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu dispozitive audio-vizuale şi
fotografice, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu dispozitive pentru
captarea şi dezvoltarea imaginilor, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu dispozitive optice, amplificatori şi dispozitive
de corecţie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu potenţiatoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu ochelari corectori, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu ochelari antiorbire, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
antireflex, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari 3d, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu ochelari antipraf, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
fantezie, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu sticlă de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de vedere, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu apărători pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
suporturi pentru ochelari, servicii de vânzare cu
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amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
de schi, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu ochelari pentru
ciclişti, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu ochelari pince-nez, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu ochelari fără braţe, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu etuiuri
de ochelari, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu braţe de ochelari,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu ochelari de citit, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu rame de ochelari, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
de ochelari nemontate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
de ochelari fără brațe, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
din metal pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
din plastic pentru ochelari, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu
rame de ochelari fabricate dintr-o combinație
de metal și plastic, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu rame
pentru ochelari din metal sau dintr-o combinație
de metal și materiale plastice, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu şnururi
pentru ochelari de soare, servicii de vânzare
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
si servicii de vânzare online în legătură cu

şnururi pentru ochelari fără brațe, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu defazoare optice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu vizoare
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu obturatoare optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu reflectoare optice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu filtre
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu receptoare optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu obiective (optică), servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu discuri
optice, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu creioane optice, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu ridicata si servicii de vânzare online în
legătură cu transmiţătoare optice, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu produse de optică, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu lentile oftalmologice, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu lentile fotografice, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
brute, servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu lentile interschimbabile,
servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu cutii pentru lentile, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata si servicii de vânzare online în legătură
cu lentile pentru mărit, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu lentile
optice pentru cătări, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu ochelari
cu lentile polarizate, servicii de informare a
consumatorilor.
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44. Servicii de medicină alternativă, îngrijirea
sănătăţii, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament, furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
furnizarea de informații medicale, servicii oferite
de clinici medicale, efectuarea de controale
medicale, servicii medicale, consultații medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii medicale și de sănătate, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
furnizarea de informatii medicale prin intermediul
unei retele globale de calculatoare, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
oftalmologie.

───────

(210) M 2021 04920
(151) 25/06/2021
(732) ALEXANDRU DRĂGOI, STR.

NICOLAE BĂLCESU, NR. 32, BL.
48, SC. A, ET. 2, AP. 7, JUDEŢ
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1, BIROU
1.02, CAM 2, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA

(540)

PASH PIESE AUTO
SECOND HAND

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1033700/24.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: PIESE AUTO SECOND HAND.

(531) Clasificare Viena:
15.01.17; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu părți și accesorii pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu părți
și accesorii pentru vehicule.
37. Montare piese de schimb pentru vehicule,
servicii de instalare de părți și accesorii pentru
vehicule, reparații și lucrări de întreținere de părți
și accesorii pentru vehicule.

───────
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(210) M 2021 04926
(151) 25/06/2021
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 319,
CLADIRE OB, 6A, SECTOR 6,
BUCURESTI, 014593, ROMANIA

(540)

CLEAR HYGIENE WATER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.01.25

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

clase:
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
40. Filtrarea aerului și tratarea apei,
condiționarea și purificarea aerului și a apei.

───────

(210) M 2021 04982
(151) 29/06/2021
(732) GHEORGHE BALIKA, STR.

DEALULUI, NR. 11, JUDETUL
ALBA, MICESTI, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

THE MOOD SPECIALITY
COFFEE & DRINKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.01; 03.05.19

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F4E008), verde (HEX #2C6C74)

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, gheață
(apă înghețată), cafea, cafea aromată, cafea
liofilizată, cafea decafeinizată, cafea verde,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
concentrate de cafea, arome de cafea, doze de
cafea, pungi de cafea, esență de cafea, uleiuri
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, boabe de cafea măcinate, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cafea, capsule de cafea,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, extracte de
cafea, umpluturi pe bază de cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, boabe de cafea prăjite, cicoare (înlocuitori
de cafea), înlocuitori de cafea (surogate de
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cafea sau preparate din plante folosite în loc de
cafea), înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
amestecuri de cafea și cicoare, băuturi pe
bază de cafea, amestecuri de cafea și malț,
extracte de cafea de malț, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, boabe de cafea învelite
în zahăr, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, filtre sub formă de pliculețe pline
cu cafea, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, produse de
patiserie, specialități de patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
vieneză, amestecuri preparate de patiserie,
rulouri (produse de patiserie), produse de
patiserie aromate, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), produse de patiserie care
conțin fructe, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), produse de patiserie cu ciocolată, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, pateuri (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu fructe, scoici de patiserie
pentru monaka, produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie cu termen mare de
valabilitate, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, fulgi de patiserie de unt de
arahide, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie umplute cu fructe, suc de fructe
(produse de cofetărie), orez, ceai, ceai oolong
(ceai chinezesc), ceai rooibos, mate (ceai), ceai
negru (ceai englezesc), ceai darjeeling, ceai alb,
ceai tieguanyin, ceai fermentat, ceai galben, ceai
verde, ceai instant, chai (ceai), ceai earl grey,
amestecuri de ceai, pliculețe de ceai, ceai de
iasomie, arome din ceai, ceai pentru infuzii, ceai
ginseng (insamcha), frunze de ceai, ceai de
ginseng, extracte de ceai, ceai negru, ceai de
hrișcă, ceai oolong instant, ceai negru instant,
ceai alb instant, ceai verde instant, ceai de tei,
ceai fără teină, ceai de yuzu, ceai de ghimbir,
ceai de rozmarin, esențe de ceai, ceai lapsong

souchong, prăjituri pentru ceai, ceaiuri de fructe,
ceaiuri cu lapte, ceai de oolong, înlocuitori de
ceai, ceai de salvie, ceai verde japonez, capsule
de ceai, ceai de mentă, ceai de mușețel, ceai
de măceșe, ceai de ginseng roșu, ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai de crizanteme
(gukhwacha), băuturi din ceai nemedicinale,
extracte de ceai (nemedicamentoase), esențe
de ceai (nemedicamentoase), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai din frunze de orz,
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceai din alge kelp, ceai de
lămâie verde, ceaiuri (nemedicinale) care
conțin lămâie, ceai din orez brun prăjit,
amestecuri de pulberi de ceai, ceai de goji
chinezesc (gugijacha), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de lotus alb (baengnyeoncha),
yerba mate (ceai sud-american), ceai vândut
în vrac (nemedicamentos), băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), ceai de orz
prăjit (mugi-cha), ceai fără teină îndulcit
cu îndulcitori, înghețată, înghețată vegană,
șerbeturi (înghețată), conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, torturi de înghețată,
înghețată pe băț, batoane de înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată de fructe, lapte
congelat (înghețată), deserturi cu înghețată,
înlocuitor de înghețată, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată infuzată cu
alcool, prafuri de înghețată instant, gheață
brută și înghețată, înghețată pe bază de
iaurt (predomină înghețata), amestecuri de
înghețată, lianți pentru înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, agenți organici de legare pentru
înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
produse de cofetărie cu înghețată, băuturi pe
bază de înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
pudră de înghețată comestibilă pentru folosirea
la mașini de înghețată, dulciuri de înghețată
de iaurt, prăjituri, pișcoturi (prăjituri), prăjituri
înghețate, arome pentru prăjituri, pesmeciori
(prăjituri), glazură de prăjituri, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu ciocolată, aluat pentru prăjituri,
făină pentru prăjituri, preparate pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu brânză,
aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale, prăjituri cu
cremă.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, rezervări la restaurant,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
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turiști, restaurante (servirea mesei), restaurante
cu autoservire, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurant și bar, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, restaurante specializate în preparate
la grătar, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de restaurant cu servire la pachet, restaurante
care servesc udon și soba, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, baruri, ceainării, baruri de
cocteiluri, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, cantine, bufete
cu autoservire, servicii de ceainărie, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, preparare de mâncăruri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
organizare de mese la hoteluri, organizare de
banchete, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bar cu servire de
vin, servicii constând în furnizarea de băuturi,
servicii ale barurilor, sculptură culinară, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
organizare de banchete, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de cluburi de băut private.

───────

(210) M 2021 04988
(151) 30/06/2021
(732) SC WEST CO IMPEX SRL, STR.

PRINCIPALA NR.1, JUDETUL
SALAJ, CRISENI, 457105, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

west pools
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1031097/02.11.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: pools.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.24; 02.01.23

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

19. Piscine (construcții nemetalice).
───────
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(210) M 2021 04990
(151) 30/06/2021
(732) CONSTANTIN COVALIU, STR.

ALEXANDRU DONICI, NR. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ZAZEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
304155), verde (Pantone 639284),
galben (Pantone FFDC7C), roz
(Pantone FFC6B7)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 05002
(151) 30/06/2021
(732) PEL-ILIE S.R.L., STR.

ALEXANDRU CEL BUN, NR.
55, JUDETUL SUCEAVA, SAT
BOSANCI, COMUNA BOSANCI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

PASUL PALMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 02.09.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roz, crem, albastru, mov

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

39.  Organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de plimbări turistice cu ghid pentru
terți.
41. Servicii sportive, închiriere de cai pentru
recreere, organizare de evenimente de recreere,
efectuarea de excursii cu atv-uri in scop
de divertisment, furnizare de tiroliene pentru
recreare, închiriere de echipament și instalații
sportive, furnizarea de instalații pentru activități
de recreere în aer liber, furnizare de spații în
aer liber pentru jocuri de paintball, serviciie de
divertisment și sportive.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
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restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
asigurarea de hrană și băuturi, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de mâncare la pachet, cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de camping pentru
turiști (cazare), furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2021 05028
(151) 01/07/2021
(732) SABA NEAGU-KARKHI, CALEA 13

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BLOC F1, AP. 26; SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

CLINICA DR. K
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 05031
(151) 01/07/2021
(732) TRICAPITAL BBT GROUP SRL,

STRADA ANTIAERIANA, NR.
24B, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TriCAPITAL IMOBILIARE
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1032205/11.11.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: IMOBILIARE.

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților).
36. Agenții imobiliare, investiții imobiliare,
evaluări imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, agențiile imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
fiduciare imobiliare, servicii imobiliare privind
gestionarea investițiilor imobiliare, formare de
consorții imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, estimări
de proprietăți imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, servicii de achiziții

SEPTEMBRIE NR. 57, BLOC 55-57,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 42, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA
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imobiliare, brokeraj cu garanții reale imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
organizarea finanțării pentru credite imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, servicii de
investiții în proprietăți imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, investiții de capital în proprietăți
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (în numele terților), servicii de
tip escrow pentru bunuri imobiliare, servicii
financiare pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de finanțare
privind dezvoltarea proprietăților imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, servicii de consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea de
terenuri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, selectare şi achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul horticulturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
și a proprietăților, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de administrare

a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de vânzare cu amănuntul, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente.
42. Evaluarea proprietăților imobiliare, servicii
de proiectare privind proprietățile imobiliare.

───────

(210) M 2021 05033
(151) 01/07/2021
(732) RAA ENTERTAINMENT & EVENTS

S.R.L., STR. BATIŞTEI, NR. 24,
CORP A, CAMERA 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Copiii spun cu Virgil Ianțu

(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 26.01.03; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

9. Suporturi de stocare media, înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
software de animație, filme înregistrate,
filme cinematografice înregistrate, filme de
televiziune înregistrate, desene animate, dvd-
uri, cd-uri, discuri video, casete video,
benzi audio, înregistrări video, înregistrări
audio, înregistrări audio-vizuale, software
de calculator și aplicații software pentru
utilizare pe computere personale, laptopuri,
dispozitive mobile, telefoane mobile și
tablete descărcabil, aplicații software pentru
divertisment descărcabil, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice sub formă
de reviste descărcabile, aplicații software
pentru telefoane mobile descărcabil, aplicații
software pentru dispozitive mobile descărcabil,
fișiere de imagini, descărcabile, fișiere
de muzică, descărcabile, cărți electronice
descărcabile, programe interactive de jocuri
video descărcabile, software pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia prin
internet și rețele globale de comunicații,
software descărcabil pentru transmiterea
de conținut audiovizual și multimedia pe
dispozitive electronice digitale mobile, software
descărcabile pentru căutare, organizare și
recomandare de conținut multimedia, aplicații
mobile descărcabile, filme, emisiuni de
televiziune, spectacole de teatru și alte
spectacole de divertisment furnizate printr-un
serviciu video la cerere descărcabile, înregistrări
audiovizuale descărcabile, înregistrări muzicale
descărcabile.
14. Insigne din metale prețioase.
16. Cărți și materiale tipărite.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirarea capului, tricouri, haine, șepci.
26. Insigne (altele decât cele din metale
prețioase).
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la baze de
date, furnizarea accesului utilizatorilor la o
rețea globală de calculatoare, comunicații
prin terminale de computer analogice și
digitale, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
computerizată de mesaje și imagini, streaming
de date, servicii de transmitere a datelor,
transmisie video la cerere.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii de divertisment,

furnizarea, aranjarea și / sau organizarea
de jocuri, divertisment interactiv online, jocuri
online, producție video, servicii de divertisment
video, producția și / sau furnizarea de
programe de televiziune, filme, videoclipuri,
spectacole si emisiuni live, evenimente,
productie de spectacole de divertisment și
programe interactive pentru distribuție prin
televiziune, cablu, satelit, suport audio și video,
cartușe, discuri laser, discuri de calculator și
mijloace electronice, prezentare de spectacole
live, producţia de programe de televiziune,
furnizarea de divertisment prin intermediul unui
site web cu aplicatii interactive, servicii de
editare video digitală, audio și multimedia,
publicarea de materiale tipărite, publicarea de
buletine informative, editare de reviste, editare
de cărți electronice, organizarea și prezentarea
spectacolelor de divertisment, organizarea și
prezentarea de spectacolelor de varietăți,
producție de spectacole, servicii de divertisment,
furnizare și producție de conținut audio-vizual
referitor la divertisment, educație, instruire, sport
și cultură, servicii de divertisment prin radio,
televiziune, telefonie, internet și baze de date
on-line, închirierea și leasingul de emisiuni
de televiziune si înregistrări audiovizuale (cu
excepţia achiziţionării acestota), productie de
filme pentru televiziune si cinema, furnizarea
de publicații electronice on-line (care nu pot fi
descărcate), publicare de cărți electronice sau
reviste on-line, furnizare de publicatii electronice
si publicatii online, furnizarea de facilități pentru
studiouri de înregistrare, servicii de producție
de spectacole live, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare de
concursuri, concursuri, jocuri, teste, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sport pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme si materiale
audiovizuale.
42. Furnizarea temporară de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web.

───────
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(210) M 2021 05038
(151) 01/07/2021
(732) SILVIU BALAN, STR. GEORGE

VĂLSAN NR.6, BL.65-65A, SC. C,
APT. 157, SECTOR 6, BUCURESTI,
060475, ROMANIA

(540)

NIMBIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.

───────

(210) M 2021 05041
(151) 01/07/2021
(732) DEALUL CU AFINE SRL, SOS.

NORDULUI NR.96H, SC.2, ET.1,
AP.13, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 507129, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DEALUL CU AFINE
ROMANIA/TRANSYLVANIA

WE ARE NATURE

(531) Clasificare Viena:
24.09.03; 24.09.05; 27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7689C)

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

29. Afine deshidratate, pudră de afine, piure de
fructe.
31. Afine proaspete.
32. Suc din afine proaspete.

───────

(210) M 2021 05059
(151) 02/07/2021
(732) UAT PODARI SRL, STR. DUNARII,

NR. 67, JUDETUL DOLJ, PODARI,
DOLJ, ROMANIA

(540)

SERVICIUL DE PAZĂ PODARI
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1031557/05.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: "SERVICIUL DE PAZĂ PODARI"

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 24.01.05;
01.01.02; 26.01.03

(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben, negru

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

45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază și
protecție, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii oferite
de către agenții de pază pentru magazine.

───────
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(210) M 2021 05069
(151) 03/07/2021
(732) COSTEL-ALEXANDRU LAIB,

(540)

GAO AMANET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.04.01

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru, maro

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 05104
(151) 05/07/2021
(732) MIHAI JUNCAR, STR. ȚEPEȘ

VODĂ, NR. 23A, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410513, BIHOR,
ROMANIA

(540)

maxiloMED Academy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cursuri de pregătire în
medicină, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, educație în domeniul
sănătății, servicii de educație universitară,
educație, divertisment și sport, cercetare în
domeniul educației, informații în materie de
educație, acordarea de premii în educație,
simpozioane pe teme de educație, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de seminarii referitoare la educație,
servicii de educație, instruire și divertisment,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul stomatologic, furnizare de cursuri de
sprijin pentru persoane cu dificultăți de exprimare
orală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de chirurgie estetică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, îngrijirea estetică
a picioarelor, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, servicii de chirurgie, servicii de
chirurgie plastică, servicii de chirurgie oculară
cu laser, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, asistență stomatologică, consultații
stomatologice, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
stomatologice mobile, furnizare de informații
referitoare la medicină, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici, servicii oferite de
clinici medicale, servicii mobile ale clinicilor
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, închiriere de
echipament pentru uz medical, furnizare de
echipamente medicale.

───────

CALEA CALARASILOR 75,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, A,
ROMANIA
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(210) M 2021 05129
(151) 06/07/2021
(732) S.C. RANCASKI S.R.L., STR.

GHEORGHE TATARASCU NR. 7,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

(540)

Râncaski Park
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de pârtii de ski, închirierea
de echipament sportiv, servicii oferite de
parcuri de distracţie și tematice, organizarea
de târguri cu sop cultural, educațional și de
divertisment, oferirea de tururi cu ghid, servicii
de discotecă, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive și culturale, organizarea de
evenimente sportive și competiţii sportive.

───────

(210) M 2021 05130
(151) 06/07/2021
(732) S.C. RANCASKI S.R.L., STR.

GHEORGHE TATARASCU NR. 7,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

(540)

RÂNCASKI

(531) Clasificare Viena:
01.07.01; 05.01.10; 07.03.11; 07.03.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 155-8 C), portocaliu (Pantone
27-8 C), verde deschis (Pantone 157-4
C), negru (Pantone Process Black C),
alb

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

39. Servicii de transport pe cablu, servicii de
transport cu maşina, servicii de transport mărfuri
și persoane, rezervări de călătorie, servicii de
transport, ambalarea şi depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii.
41. Furnizarea de pârtii de schi, închirierea
de echipament sportiv, servicii oferite de
parcuri de distracţie și tematice, organizarea
de târguri cu scop cultural, educațional și de
divertisment, oferirea de tururi cu ghid, servicii
de discotecă, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive și culturale, organizarea de
evenimente sportive și competiţii sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de catering,
servicii de restaurant, pensiune, motel, cantină,
bufet, bar și cafenea, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie.

───────

(210) M 2021 05154
(151) 06/07/2021
(732) TEMPINI SOLUTIONS RO S.R.L.,

CALEA ARADULUI NR. 115,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

RHINO GRES CERAMICA
SI PARCHET ITALIA
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(531) Clasificare Viena:
03.02.07; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
172C), albastru (Pantone 7702C), gri
( Pantone 419C)

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

35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de comerţ si servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de materiale de construcţii metalice şi
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de plăci de piatră naturală, gresie pentru
construcţii, plăci de gresie, placi de pavare
pentru pereţi, plăci de pavare pentru podele,
dale pentru pardoseală, jaluzele, panouri de
lemn, parchet din lemn, parchet laminat, tapet,
produse (nemetalice) pentru montarea și fixarea
de plăci, adezivi pentru montarea și fixarea de
plăci, produse de curățare pentru plăci, pardoseli
și produse artificiale pentru acoperirea podelelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul on-line
de vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranti, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu aparate de iluminat, de
încălzire, de producere a aburului, de gătit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, aparate de iluminat
cu diode luminiscente (led), becuri de iluminat,
cabluri suspendate pentru accesorii de iluminat
(instalaţie de iluminat), abajururi, suporturi de
abajur, filamente pentru lămpile electrice, sticle
pentru lămpi, corpuri de iluminat, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata
şi de comerţ cu amănuntul online în legătură
cu mobilă şi mobilier, rame si oglinzi, uşi din
lemn, rame din lemn pentru ferestre, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
covoare, carpete, preşuri, covoraşe, şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte produse si
materiale pentru acoperirea pardoselilor, carpete
agăţate pe pereţi, perdele, draperii, galerii si şine
pentru perdele si draperii precum şi accesorii ale
acestora, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru amenajarea
casei, servicii de comerţ cu amănuntul, de

comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu jucării, jocuri şi articole
de joacă, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sportive, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice, de sănătate, de frumuseţe
şi de îngrijire personală, servicii de comerţ
cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul online în legătură cu
detergenţi, produse de curăţire de uz casnic,
produse de degresare de uz casnic, produse
de odorizare de uz casnic, lumânări parfumate,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ cu
ridicata şi de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului şi accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu
amănuntul online în legătură cu produse pentru
grădină, îngrijirea gazonului şi peisagistică şi
produse pentru grădinărit, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru renovarea locuinţei şi pentru bricolaj,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata si de comert cu amanuntul on-
line de feronerie, uşi metalice, mânere metalice
pentru uşi, tocuri de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice, ferestre
metalice, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, jaluzele exterioare din metal,
fitinguri metalice pentru ferestre, şine din metal
pentru ferestre, profile metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata si
de comert cu amanuntul on-line de ustensile
şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie,
vase de gătit şi articole pentru masă, furculiţe,
cuţite şi linguri, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, articole de curăţare de uz casnic,
sticlă neprelucrata sau semiprelucrată, sticlărie,
porţelan şi lut, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu plante şi flori naturale,
bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul online de hrană şi băuturi
pentru animale, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
articole sanitare realizate din piatră, baterii
sanitare, robinete, robineţi, robineţi de reglare şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

82

de siguranţă pentru instalaţiile de apă, duze anti-
stropire pentru robinete, fitinguri pentru baie şi
bucătărie, filtre pentru apă potabilă, şaibe pentru
robinetele de apă, capete de duş, furtune de
duş, ţevi pentru instalaţiile sanitare, ţevi flexibile
ca părţi ale instalaţiilor de apă pentru chiuvetă,
pulverizatoare pentru chiuvetă, suporturi pentru
produse de baie si toaleta, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de târguri si expoziţii în scop
publicitar si comercial.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
administrare de imobile, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de cumpărarea
și vânzarea de bunuri imobiliare, închirieri
de proprietăți imobiliare, închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate, agenţii de leasing sau închiriere de
clădiri (imobile), furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, consultanță imobiliară,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară.
37. Construcţii de clădiri, construcţii de
clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, informatii
privind construcţiile, consultanţă în construcţii,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcţii),
instalare de utilităti pe şantiere de construcţii,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, servicii de demolare a clădirilor,
servicii de zidire, servicii de vopsire interioară
si exterioară, servicii de tencuire, servicii de
zugrăvit, aplicarea tapetului/tapetare, servicii de
tâmplărie, servicii de montare şi întreţinere de
acoperişuri, servicii de pavare a drumurilor,
servicii de asfaltare, servicii de pregătire a
terenului pentru construcţii, construcţia de
porturi, construcţii subacvatice, construcţia de
fabrici, construcţia de diguri portuare, constructia
si repararea depozitelor, construcţia de drumuri,
construcţia de eşafodaje, întreţinere de drumuri,
lucrări de construcţie de căi ferate, lucrări

de întreţinere de căi ferate, construcţie de
autostrăzi, întreţinere de autostrăzi, construcţie
de reţele de transport subterane, construcţie
de căi ferate subterane, construcţie de poduri,
construcţie de tuneluri, construcţii hidrotehnice,
instalarea si repararea dispozitivelor de irigare,
lucrări de instalaţii de apă şi canal, întreţinerea şi
construcţia conductelor, amplasare de reţele de
alimentare cu electricitate, lucrări de construcţii
subterane legate de cablajele electrice, instalare
de sisteme electrice de iluminat şi de sisteme
de alimentare electrică, instalare de reţele de
telecomunicaţii, cablare pentru telecomunicaţii
în clădiri, întreţinere şi reparare de reţele de
telecomunicaţii, lucrări de construcţii subterane
legate de instalaţii sanitare, lucrări de instalaţii
sanitare şi instalare de apă şi gaz, instalare
de echipamente tehnico-sanitare, întreţinere
de conducte şi instalaţii sanitare, lucrări de
construcţii legate de magistralele subterane de
alimentare cu gaz, lucrări de construcţii legate
de magistralele subterane de alimentare cu
apă, montarea cablurilor electrice, montarea
cablurilor de telecomunicaţii, repararea liniilor
electrice, servicii de electricieni, instalarea uşilor
şi ferestrelor, tencuirea decorativa a pereţilor
şi a plafoanelor, servicii de montare de plăci
de ceramică, lucrări de pardosire şi placare a
pereţilor, lucrări de placare a podelelor, montare
de podele de lemn, montare de podele laminate,
instalarea şi repararea sistemelor/instalatiilor de
aer conditionat, instalare de aparate de aer
condiţionat, instalare, întreţinere si reparaţii de
instalatii de încălzire, servicii de întreţinere şi
reparaţii în domeniul construcţiilor, curăţarea
străzilor, servicii de deszăpezire, întreţinerea
piscinelor, lucrări de foraj pentru construcţii,
foraje de puţuri de apă
42. - sondare (testare) geologică de loturi
de construcţii, testare geologică de loturi de
constructii, expertize geologice, servicii de
design interior si exterior pentru locuinţe si
spaţii de birouri, servicii de consultanță în
materie de design interior şi exterior pentru
locuinţe şi spaţii de birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare şi exterioare
pentru birouri si locuinţe, furnizarea unui web-
site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, amenajări interioare pentru clădiri,
design arhitectural.

───────
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(210) M 2021 05157
(151) 06/07/2021
(732) TRACIA TRACTOR COMPANY

S.R.L., STRADA I.C. BRĂTIANU
NR.33, JUDETUL ILFOV, COMUNA
MOGOSOAIA, SAT MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

TRACIA TRACTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 24.01.01; 29.01.13

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

clase:
7. Utilaje agricole, masini agricole, unelte
agricole, altele decât uneltele acţionate manual.
12. Tractoare destinate utilizarii in agricultura.

───────

(210) M 2021 05161
(151) 21/04/2010
(732) HUGWORLD INTERNATIONAL

DISTRIBUTIONS,S.L., CALLE
OCHANDIANO, 6 - 2ª PLTA.,
MADRID, E-28023, SPANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , STR.
DOCTOR NICOLAE STAICOVICI
NR.14, ET.1, AP.1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AURA Despierta tus Sentidos

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.03.13

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

3. Produse pentru parfumarea si aromatizarea
ambientului, nu de uz personal.

───────
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(210) M 2021 05173
(151) 07/07/2021
(732) INOPACT S.R.L., STR. MOS ION

ROATA NR. 19, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA

(540)

INOPACT
consultanță în afaceri

(531) Clasificare Viena:
03.07.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, turcoaz, gri,
verde, alb, negru

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță în afaceri,
consultanță în management, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță în organizarea
firmelor, consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță privind managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 05184
(151) 08/07/2021
(732) WARP CONNECTION SRL, CALEA

UNIRII, NR. 31 A, INCAPEREA
NR. 11, ETAJ 1, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

myintranet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
portocaliu, roz, verde, albastru

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

9. Software pentru managementul relațiilor cu
clienții (CRM).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

85

distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, marketing în
cadrul publicării de software, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire la
software, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la software de calculator, servicii de
comerț cu ridicata cu privire la software de
calculator, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții.
42. Dezvoltare și testare de metode de
calcul, de algoritmi și de software, dezvoltare
software, programare și implementare, diagnoza
problemelor la hardware-ul de calculator folosind
un software, furnizarea de informații despre
proiectarea și dezvoltarea de software, de
sisteme și de rețele de calculatoare, întreținere
de software de prelucrare a datelor, permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
proiectare de calculatoare și de software
de calculatoare pentru analizele și rapoartele

comerciale, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, rezervarea
problemelor de hardware și software pentru
computere, servicii de găzduire, software ca
și serviciu și închiriere de software, creare de
software, design și dezvoltare de software.

───────

(210) M 2021 05186
(151) 08/07/2021
(732) EUROPEAN FAIR TRADE

SRL, STR. COGÂLNIC, NR. 28,
SUBSOL SI PARTER, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

INIMA APEI CU DRAGOSTE
PENTRU APĂ APĂ
MINERALĂ PLATĂ

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1032459/15.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: APĂ MINERALĂ PLATĂ.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

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

32. Ape, băuturi carbogazoase aromatizate,
apă carbogazoasă îmbogățită cu vitamine
(băuturi), apă cu orz și lămâie, apă tonică,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, apă carbogazoasă,
apă (băuturi), apă de izvor, apă cu arome,

(591)  Culori  revendicate:albastru  deschis,
roz, mov, gri
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apă de masă, apă gazoasă (carbonatată),
apă gazoasă (sifon), apă minerală, apă
minerală carbogazoasă, apă îmbogățită cu
minerale (băuturi), apă îmbuteliată, apă minerală
aromatizată, apă îmbogățită nutritiv, apă de
ghețar, ape cu aromă de fructe, ape minerale
(băuturi), ape minerale și gazoase, apă plată

───────

STR. PRINCIPALA, NR.163A,
JUDETUL BISTRITA NASAUD,
SAT COLIBITA, COM.BISTRITA-
BIRGAULUI, 427007, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Centru Nautic COLIBITA
Powered by Comura

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

39. Închirieri de motociclete si atv-uri, de nave,
de biciclete, de hidrobiciclete, de vehicule si
autovehicule, de masini, de automobile, de
barci si ambarcatiuni, de iahturi, de vehicule
terestre, de vehicule comerciale, de vehicule
motorizate, organizarea închirierii de vehicule,
servicii de închirieri de autovehicule, inchirieri
(charter) de vehicule terestre, inchirieri de
vehicule pentru transport, servicii de închirieri
de automobile, realizarea formalităților pentru
închirieri de vehicule, inchirieri de spații de

parcare pentru vehicule, inchirieri de vehicule
și aparate de zbor, inchirieri de aparate de
scufundări pentru salvare, inchirieri de mașini și
aparate pentru congelare, inchirieri de locuri de
parcare în garaj, inchirieri de vehicule pe bază de
contract, inchirieri de locuri de acostare pentru
nave, organizare de închirieri auto incluse în
pachetele de vacanță.
43. Servicii de asigurare de spații de cazare
pentru turiști, asigurarea de hrană și băuturi,
catering, cazare temporară, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de săli de conferințe, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere de camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere de
case de vacanță, închiriere de cazare temporară
în case și apartamente de vacanță, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de cazare temporară, organizare
de locuri de cazare pentru vacanțe, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, rezervări de camere, servicii de
catering hotelier, servicii de catering în exterior,
servicii de catering mobil, servicii de cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
gogoșării, servire de băuturi alcoolice, servire de
mâncare destinată consumului imediat.

───────

(210) M 2021 05205
(151) 12/07/2021
(732) MIHAITA-SORIN NOGHI,
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(210) M 2021 05211
(151) 08/07/2021
(732) VIOREL CIUMAC, FREZIEI NR. 2,

JUDEȚUL CONSTANȚA, EFORIE
NORD, 905350, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Tonic Band
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 05217
(151) 08/07/2021
(732) ANA SI CORNEL SRL, STR.

BARIERA AMARU, NR. 1, JUD.
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

Ana și Cornel
SALAM ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 02.07.02; 09.01.10; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:galben închis (HEX
#ac940c), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#191816)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu uleiuri
și grăsimi comestibile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu supe și baze de
supă, extracte din carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate și
înlocuitori, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ouă și produse din ouă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mâncăruri preparate constând în principal
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu carne și produse din carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu uleiuri și grăsimi
comestibile, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu supe și baze de supă, extracte
din carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate și înlocuitori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ouă și produse din
ouă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu intestine pentru cârnați și imitații ale acestora,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mâncăruri preparate constând în
principal din carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carne și produse din carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
uleiuri și grăsimi comestibile, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu supe și
baze de supă, extracte din carne, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ouă și produse
din ouă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mâncăruri preparate pe bază de
carne.

───────

(210) M 2021 05239
(151) 09/07/2021
(732) WEBSEED SRL, STR. PADESU,

(540)

BLENDMIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Maşini electrice pentru uz casnic, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, motoare
(cu excepția motoarelor pentru vehiculele
terestre), mașini automate de vânzare.
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice.

───────

(210) M 2021 05251
(151) 11/07/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

PROASPETE de la noi

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 06.07.25; 07.01.09; 18.01.08;
24.07.01; 26.04.04; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis, verde
închis, roșu, galben, albastru, negru

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

16. Afișe publicitare, postere din hârtie, bannere
tipărite, broșuri tipărite, panouri publicitare,
publicații promoționale (tipărituri), carduri de
fidelitate din hârtie sau carton, nemagnetice,
cupoane pentru reduceri tipărite, cupoane
valorice tipărite, cataloage pentru comenzi
prin poștă sau poștă electronică, material
publicitar imprimat, fluturași publicitari, sacoșe
din hârtie sau carton și articole pentru ambalare,
împachetare şi depozitare.
29. Salate de fructe, salate de legume, legume
tăiate, fructe tăiate.
31. Fructe proaspete, legume proaspete, ierburi
proaspete, ierburi de grădină, proaspete,
zarzavaturi proaspete, ciuperci şi trufe
proaspete, alge neprocesate pentru consum
uman, plante şi flori naturale, nuci proaspete,
alune proaspete, fructe de pădure proaspete,
porumb dulce proaspete.

NR.8, CAM.1, BL.5, SC.1, ET.5,
AP.18, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
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32. Sucuri din fructe, sucuri din legume,
smoothie-uri.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate exterioară, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, prezentarea
produselor în medii de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, toate aceste
servicii în legătură cu salate de fructe, salate
de legume, fructe, legume, ierburi, ierburi de
grădină, zarzavaturi, ciuperci şi trufe, alge
neprocesate pentru consum uman, plante şi flori
naturale, nuci, alune, fructe de pădure, porumb
dulce, sucuri de fructe, sucuri de legume,
smoothi-uri.

───────

(210) M 2021 05270
(151) 12/07/2021
(732) VICTOR BEBIEN IMPEX SRL,

STR. MĂRĂŞEŞTI, 319, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

VBI BUNATATI DIN ROMANIA
CAMARA BOIERULUI

(531) Clasificare Viena:
01.01.03; 26.01.03; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor

publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, informare cu
privire la produse de consum în legătură
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cu alimente sau băuturi, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
alimente pe bază de abonament.
39. Depozitare de alimente, servicii de
depozitare de alimente congelate, depozitare de
alimente congelate în magazii.

───────

(210) M 2021 05308
(151) 14/07/2021
(732) FUNDAŢIA ''DR.VICTOR BABEŞ'',

ŞOS. MIHAI BRAVU NR. 281,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Reabilitare Respiratorie
''un suflu nou''

(531) Clasificare Viena:
02.09.24; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 05345
(151) 15/07/2021
(732) SABA NEAGU-KARKHI, CALEA

13 SEPTEMBRIE 57, BLOC 55-57,
SCARA 2, ETAJ 5, AP. 42, SECTOR
5 , BUCUREȘTI , ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL. F1, SC. C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREȘTI , ROMANIA

(540)

DR. KARKHI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și îngrijire
a frumuseții pentru oameni.

───────

(540)

Termit
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1000250/06.01.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: Termit.

(531) Clasificare Viena:
26.02.07; 03.13.11; 27.05.01; 27.05.17

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.

SRL, STR. FOISORULUI NR. 8,
CAMERA 1, BL. F3C, SC. 1, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210) M 2021 05350
(151) 15/07/2021
(732) MIT CLIMA DISTRIBUTION

───────
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(210) M 2021 05393
(151) 16/07/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE SRL,

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

(540)

Sanvero Healthcare
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1033543 din
data 23.11.2021 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ”Healthcare”.

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea

bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 05421
(151) 19/07/2021
(732) MANAGEMENT CERTIFICATION

S.R.L., STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 19, CAM. 1,
JUDETUL DAMBOVITA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

MC Management Certification
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034886 din data 07.12.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ”management” și ”certification”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 26.01.01

(591) Culori revendicate:302c
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.

───────
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(210) M 2021 05425
(151) 19/07/2021
(732) TREPADUS MIHAIL MARICEL

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
SAT SĂNDULENI, JUDETUL
BACAU, COMUNA SĂNDULENI,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Honey Hive
În conformitate cu art.22 din Legea nr.84/1998,

republicată, conform adresei nr.1032138/11.11.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: "Honey " şi "Hive".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.13.04

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

clase:
5. Tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
cu laptisor de matca, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar, pe baza de laptisor
de matca, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare cu propolis,
suplimente dietetice de uz medical sau veterinar,

pe baza de propolis, suplimente alimentare
pe baza de polen, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca.
29. Produse din fructe cu miere, arahide
glazurate cu miere, unt cu miere, polen preparat
pentru alimentatie, polen preparat ca produs
alimentar, pupe de albine procesate pentru
consum uman.
30. Miere, miere naturala, inlocuitori de
miere, miere maturata natural, miere (pentru
alimentatie), miere cu trufe, miere de manuka,
miere de helichrysum, produse tartinabile dulci
(miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere bilogica pentru
consum uman, glazuri de miere pentru sunca,
zahar, miere, sirop de melasa, crema de zahar
invertit (miere artificiala), dulciuri (nemedicinale)
pe baza de miere, cereale pentru micul
dejun care contin miere, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, pastile din miere cu
ierburi aromatice (dulciuri), cereale pentru micul
dejun cu aroma de miere, yuja-cha (ceai corean
cu lamaie si miere), ceara de albine, laptisor
de matca, propolis, propolis de uz alimentar,
miere si alimente care contin miere, preparate
constand in totalitate sau in mare parte din miere,
fagure de miere (comestibile), miere uscata,
deshidratata, cristalizata sau solidificata folosita
ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural sau
pastila, miere, propolis si alte produse apicole,
miere amestecata cu seminte, fructe, pulberi de
plante, miere cu propolis, miere imbogatita cu
diverse suplimente naturale, tinctura de propolis,
alimente preparate din miere.
31. Polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie prima
pentru uz industrial, polen (materie prima), albine
vii, preparate alimentare pentru albine, pupe de
albine vii.
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi nealcoolice din legume si
sucuri din legume cu miere, bauturi nealcoolice
pe baza de miere.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
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uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare cu
laptisor de matca, suplimente dietetice pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
pe baza de propolis, suplimente alimentare
cu propolis, suplimente dietetice pe baza de
propolis, suplimente alimentare pe baza de
polen, suplimente dietetice pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, produse din fructe
cu miere, arahide glazurate cu miere, unt
cu miere, polen preparat pentru alimentatie,
polen preparat ca produs alimentar, pupe de
albine procesate pentru consum uman. miere,
miere naturala, inlocuitori de miere, miere
maturata natural, miere (pentru alimentatie),
miere cu trufe, miere de manuka, miere de
helichrysum, produse tartinabile dulci (miere),
bomboane nemedicinale cu miere, miere cu
plante aromatice, miere bilogica pentru consum
uman, glazuri de miere pentru sunca, zahar,
miere, sirop de melasa, crema de zahar invertit
(miere artificiala), dulciuri (nemedicinale) pe
baza de miere, cereale pentru micul dejun care
contin miere, preparate din cereale acoperite
cu zahar si miere, pastile din miere cu ierburi
aromatice (dulciuri), cereale pentru micul dejun
cu aroma de miere, yuja-cha (ceai corean cu
lamaie si miere), produse apicole, ceara de
albine, laptisor de matca, propolis, propolis de
uz alimentar, miere si alimente care contin
miere, preparate constand in totalitate sau
in mare parte din miere, fagure de miere
(comestibile), miere cu plante aromatice, miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis si alte produse
apicole, miere amestecata cu seminte, fructe,
pulberi de plante, miere cu propolis, miere
imbogatita cu diverse suplimente naturale,
tinctura de propolis, alimente preparate din
miere. polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, polen (materie prima),
albine, preparate alimentare pentru albine, pupe
de albine vii, bauturi din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi din legume si sucuri
din legume cu miere, bauturi nealcoolice pe
baza de miere (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vada si sa

le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
40. Servicii de prelucrare a mierii si a produselor
cu miere.
44. Servicii apicole, servicii de apicultură,
inchiriere de stupi de albine.

───────
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(210) M 2021 05457
(151) 20/07/2021
(732) SC BEGA TURISM SA, STR.

MARASESTI, NR. 1-3, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMISOARA, 300086, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET ALAN LILIANA, STR.
IONEL TEODOREANU, 1B, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300332, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TIMISOARA
CONVENTION CENTER

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034759 din data 06.12.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: ” TIMISOARA CONVENTION CENTER”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25; 29.01.12

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizarea de
evenimente culturale și artistice, planificarea de
recepții (divertisment), administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, desfășurare de
seminarii de instruire, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii

și congrese, organizare și coordonare de
convenții, organizare și coordonare de prelegeri,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea de seminarii în materie de activități
culturale, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare de
simpozioane, simpozioane pe teme de educație,
organizare de conferințe și simpozioane în
diverse domenii.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri baruri, servicii oferite de bufete
cu autoservire, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de bufet,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
conferințe, furnizare de spații special amenajate
pentru congrese, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de săli de conferințe, închiriere de săli
de reuniune, servicii de cazare pentru reuniuni,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară.

───────
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ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

JAKOB SONNE POIANA
BRAȘOV RESORT

(531) Clasificare Viena:
29.01.06; 27.05.01; 27.05.02; 01.01.05;
03.06.06

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

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația

atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier și
servicii din domeniul construcțiilor de clădiri și
construcțiilor imobiliare, servicii de dezvoltare
imobiliara (constructii), reparații în legătură
cu imobile, servicii de curățenie pentru
imobile (interior), servicii de curățenie
pentru imobile (suprafață exterioară), servicii
de curățenie industrială pentru imobile,
consiliere și consultanță în construcții,
informații legate de construcții și servicii
de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de rezervări
de hoteluri și pensiuni, servicii de catering,
servicii de închiriere a mobilierului și aparaturii
necesare pentru activități de catering și pentru
servicii de alimentație publică, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, închirierea clădirilor mobile,
transportabile.

(210) M 2021 05502
(151) 22/07/2021
(732) CERTION S.R.L., ALEEA

───────
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TURDA NR. 125, BL. 3, BL. 3,
SC. 1, ET. 8, AP.32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIAN MIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 05532
(151) 23/07/2021
(732) GO PLAY INVESTMENT SRL,

ALEEA BARAJULUI BISTRIŢEI
NR. 11, BL. M23, SC. 3, PARTER,
AP. 42, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Playerfy
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1033542/23.11.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "Playerfy".

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 26.11.06; 21.03.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de jocuri online furnizate de aplicaţie
software nedescărcabile, organizare meciuri de
fotbal între jucători amatori prin intermediul unei
platforme online.

───────

(210) M 2021 05531
(151) 23/07/2021
(732) S.C.B.D.G. IMPORT S.R.L., STR.
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(210) M 2021 05560
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C COVASNA
COMPLEX BALNEAR

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034002 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” COVASNA”, „COMPLEX BALNEAR”.

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 5135
C), auriu (Pantone 7407

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

43. Servicii de cazare, servicii de alimentație
publică.
44. Servicii de tratament balnear, servicii oferite
de un complex balnear.

───────

(210) M 2021 05561
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C TURISM COVASNA
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034001 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ”TURISM” și ” COVASNA”.

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7407
C)

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

41. Furnizarea serviciilor de agrement.
43. Servicii de cazare, servicii de alimentație
publică.
44. Servicii de tratament balnear și îngrijire
corporală, servicii de spa și îngrijire corporală,
servicii oferite de un complex balnear tip spa și
îngrijire corporală.

───────
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(210) M 2021 05563
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C CENTRUL BALNEAR
COVASNA PREVENŢIE -

TRATAMENT - RECUPERARE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034000 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”CENTRU BALNEAR” și „COVASNA”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), albastru (Pantone 7716C)

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

44. Servicii medicale de tratament balnear
şi îngrijire corporală, servicii spa şi îngrijire
corporală oferite de un complex balner.

───────

(210) M 2021 05564
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C CERBUL
COMPLEX BALNEAR

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033999 din data

26.11.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”COMPLEX BALNEAR”.

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 26.11.12; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), mov (Pantone 7447C)

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

43. Servicii de cazare, servicii de alimentaţie
publică.
44. Servicii de tratament balnear, servicii oferite
de complex balnear.

───────
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(210) M 2021 05565
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C CAMPING VALEA ZÂNELOR
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1033998 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: ”CAMPING” și „VALEA ZANELOR”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), albastru (Pantone 562C)

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

41. Furnizarea de servicii de agrement.

43. Servicii de cazare, servicii de alimentaţie
publică.

───────

(210) M 2021 05572
(151) 26/07/2021
(732) DON RADOS WORLD SRL, ALEEA

PARVA NR 5 , BL D23B , SC C, ET
4, AP 40, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MB by Motobiker
În conformitate cu prevederile art. 22
din Legea nr. 84/1998, republicată,

conform adresei înregistrată cu nr. OSIM
1033633/04.11.2021, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: ”by Motobiker”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

18. Genți pentru portbagaje de motocilcete,
genți de picior/borsete de picior pentru vehicule
pe două roți.
25. Tricouri, îmbrăcăminte, mănuși textile și
mănuși din piele, eșarfe circulare pentru gât,
eșarfe pentru cap.

───────

9. Căști moto (căști    de   protecție   pentru
sporturi tip motociclism), genunchiere pentru
protecție, protecții moto tip îmbrăcăminte care
protejează împotriva accidentelor grave, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, ochelari de
protecție pentru sporturi, mănuși cu protecții
pentru motociclete, ochelari de protecție pentru
motociclism, genunchiere.
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(210) M 2021 05576
(151) 26/07/2021
(732) AUTO AS INTERNATIONAL SRL,

STR. FOISORULUI NR. 114 A,
ET. 1, BIROUL 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PIESE AUTO AS
În conformitate cu prevederile art. 22
din Legea nr. 84/1998, republicată,

conform adresei înregistrată cu nr. OSIM
1033779/25.11.2021, solicitantul nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirii: ”PISE AUTO”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FF6600), negru (HEX #231F20)

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare şi cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export.

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 05592
(151) 27/07/2021
(732) S.C. VP AUTHENTIC PRODUCTS

DEVELOPMENT S.R.L., STRADA
PIETRARILOR NR. 8, CAMERA
1, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

VARIOUS VP COSMETICS
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1033719/24.11.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”VARIOUS” și ”COSMETICS”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

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

3. Produse cosmetice profesionale, cosmetice
profesionale pentru ochi, buze, ten, obraji,
produse cosmetice sub forma de pudra,
produse cosmetice lichide, farduri cosmetice
profesionale, pudra de obraji, fond de ten,
illuminator, creion dermatograf pentru ochi, tus
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pentru ochi, rimei pentru gene, rimei pentru
sprâncene, creion dermatograf si pudra de
sprâncene, ruj de buze, creion de buze, luciu de
buze, henna pentru scopuri cosmetice, eye-liner
(cosmetice), creioane pentru conturarea buzelor,
farduri pentru conturarea fetei, creion corector
pentru fata, farduri cosmetice pentru pleoape,
produse cosmetice pentru machiajul ochilor.
21. Aplicatoare cosmetice, ustensile cosmetice,
buretei pentru machiaj, perii pentru machiaj,
recipiente pentru cosmetice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu ridicata
referitoare la produse cosmetice profesionale,
servicii de vânzare online a produselor
cosmetice profesionale, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, afişaj, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing şi
materiale promoţionale, servicii de comenzi
online, servicii de publicitate furnizate pe
internet, Servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produsele cosmetice
profesionale, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, precum
produsele cosmetice profesionale (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, servicii de comerţ electronic,
şi anume furnizarea de informaţii despre
produse cosmetice profesionale prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vânzare.
41. Activitate educaţională în şcoli de cosmetică
şi/sau machiaj, organizare de seminarii,
workshop-uri, training-uri, stagii de formare
profesională în domeniul de cosmetică şi/sau
machiaj, organizare de concursuri în domeniu,
servicii prestate de o scoală de cosmetica.
44. Servicii oferite de machiori, de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni, servicii de
machiaj, servicii de machiaj profesional, servicii
de machiaj cosmetic, servicii de consultanţă
în domeniul machiajului, servicii de consultanţă
privind machiajul, oferite online sau faţă în
faţă, servicii de consultanţă privind machiajul şi
servicii de aplicare a acestuia, servicii de stilizare
sprâncene, servicii profesionale de stilizare
sprâncene.

───────

(210) M 2021 05646
(151) 29/07/2021
(732) S.C. WIND SOFT GRUP S.R.L.,

BULEVARDUL THEODOR
PALLADY, NR. 47, CLADIREA HBC,
INTRAREA A, CAMERA 21, ET. 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032266,
ROMANIA

(540)

8TEAM ERP
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1034703
din data 06.12.2021 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ” ERP”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04; 27.07.01

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

clase:
9. Programe pentru calculatoare, programe
de operare pentru calculatoare, programe
informatice pentru conectarea la distanță la
calculatoare sau la rețele de calculatoare,
programe de calculator pentru căutare în
conținutul calculatoarelor și a rețelelor de
calculatoare prin telecomandă.
42. Elaborare de programe pentru calculatoare
pentru terți, actualizare de programe de
calculatoare pentru terți, proiectare de software,
proiectare personalizată de software, proiectare
de software pentru terți, proiectare de sisteme
software grafice, proiectare de software pentru
drivere, proiectare de software de realitate
virtuală, proiectare, dezvoltare și implementare
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, proiectare și dezvoltare
de software antivirus, proiectare de software
pentru dispozitive încorporate, proiectare de
software pentru telefoane inteligente, proiectare
de software pentru jocuri video, proiectare
de software pentru procesarea semnalului
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digital, proiectare și dezvoltare de software de
calculator, dezvoltare software, programare și
implementare, servicii it, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), servicii it pentru protecția
datelor, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii it în legătură
cu stocarea electronică de date, servicii
de consultanță în materie de tehnologie
a informației (it), testare, autentificare și
controlul calității, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de proiectare, cercetare
privind prelucrarea de date, cercetare privind
tehnicile de telecomunicații, cercetare în
domeniul inteligenței artificiale, cercetare în
domeniul tehnologiei informației, cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de
rețele de calculatoare, furnizori de servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
gestionarea motoarelor de căutare, proiectare
de sisteme de stocare a datelor, proiectare
și dezvoltare de echipament periferic pentru
calculatoare, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, punerea la
dispoziție de instalații pentru centre de date,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, rezervarea problemelor de
hardware și software pentru computere, servicii
consultative și informații despre periferice de
calculator, servicii informatice de analiză de
date, servicii tehnice privind calculatoarele,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor,
servicii în domeniul managementului proiectelor
informatice, studii de analiză comparativă cu
privire la performanțele sistemelor informatice,
studii de analiză comparată referitoare la
eficiența sistemelor informatice, construirea
unei platforme de internet pentru comerțul
electronic, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în materie de design
de pagini web, consultanță în materie de
design web, consultanță în materie de proiectare
de hardware de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online
și pe internet, creare de site-uri pe internet,
creare și actualizare de pagini principale pentru
rețele de calculatoare, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), creare, proiectare și întreținere de
pagini web, design de pagini principale și
pagini web, dezvoltare, proiectare și actualizare
de pagini principale, dezvoltarea produselor
pentru terți, consultanță de către experți

privind tehnologia, consultanță în domeniul
tehnologiei telecomunicațiilor, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
consultanță tehnologică, dezvoltare de noi
tehnologii pentru terți.

───────

(210) M 2021 05658
(151) 29/07/2021
(732) GDPR VIRTUAL HUB S.R.L.,

INTRAREA DIFUZORULUI NR. 2,
CAMERA 1, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Reach NoBreach by
GDPR Virtual Hub

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1034785 din
data 06.12.2021 solicitantul nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirii: ” GDPR”.

(531) Clasificare Viena:
24.01.03; 14.05.21; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
151 C), negru (Pantone BLACK 6C),
magenta (Pantone 248 C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, baze de date
computerizate, conținut media, date înregistrate
electronic, date înregistrate electronic de pe
internet, benzi înregistrate, date înregistrate
pe suport magnetic, discuri compacte
preînregistrate, discuri de înregistrare optice,
discuri preprogramate, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, film holografic,
fișiere de date înregistrate, fișiere multimedia
descărcabile, suporturi de date care conțin
tipuri de caractere memorate, suporturi de
date magnetice pre-înregistrate, suporturi
de înregistrare (optice), aplicaţii software,
(film de) desene animate, aparatură
didactică audiovizuală, programe de calculator,
înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
calculatoare, semne digitale, asistenţi personali
digitali (APD), unităţi de disc pentru calculatoare,
fişiere de imagini descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, agende
electronice, panouri informative cu afişaj
electronic, publicaţii electronice, descărcabile,
cititoare de cărţi electronice, afişaje numerice
electronice, dicţionare electronice portabile,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, suporturi magnetice de date,
monitoare (programe de calculator), playere
media portabile, computer game software,
downloadable, materiale didactice, software de
calculator utilizat pentru a furniza informații
utilizatorilor în domeniile confidențialității online
și colectării, stocării, transferului, procesării
și utilizării datelor online, aplicații software
pentru furnizarea de informații cu privire la
educație și informații, date, știri și articole,
privind cercetarea juridică și aspecte juridice,
nedescărcabile, software de prelucrare a datelor,
sisteme de procesare de date, software
de securitate, software pentru asigurarea
securității poștei electronice, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, software
de securitate descărcabil pentru calculatoare,
software de calculator pentru detectarea
pericolelor pentru rețelele de calculatoare,
software pentru detectarea de amenințări,
software de protejare a confidențialității,
programe de calculator (software descărcabil)
pentru prelucrarea și gestionarea datelor

cu caracter personal, software (programe
înregistrate) pentru prelucrarea și gestionarea
datelor cu caracter personal, software de
calculator pentru responsabilii cu protecția
datelor cu caracter personal, software pentru
protecția datelor cu caracter personal și a vieții
private.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă,
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii de
planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii
de birou), licitare, postarea de afişe publicitare,
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
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cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor

(funcţii de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, servicii de informare a
consumatorilor, studii de risc comercial și studii
de piață în domeniul gestionării și prelucrării
datelor cu caracter personal, servicii de
consiliere privind prelucrarea datelor, securitatea
datelor și protecția datelor, furnizarea de
directoare de afaceri ale profesioniștilor pentru
a ajuta la respectarea reglementărilor privind
protecția datelor.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la reţelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele
de date, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor, servicii
de baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicaţii), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de
mesaje, servicii de agenţie de presă, furnizarea
de forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la
o reţea globală de computere, servicii de
rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, servicii telegrafice,
servicii de telefonie, difuzarea prin intermediul
televizorului, servicii de telex, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la reţelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless), furnizarea accesului
la instrumente și aplicații și browsere bazate
pe web care permit utilizatorilor să acceseze
informații, date, știri și articole, în materie juridică,
furnizarea accesului la platforme, browsere
și instrumente bazate pe web, permițând
utilizatorilor să acceseze informații, date și
rapoarte referitoare la legislație, probleme
de reglementare, reglementări legale, practici
de conformitate, protecția datelor, securitatea
datelor și prelucrarea datelor, furnizarea
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accesului la o rețea electronică pentru găsirea
informațiilor, inclusiv informații referitoare
la legislație, probleme de reglementare,
reglementări legale, practici de conformitate,
protecție a datelor, securitate și prelucrare a
datelor.
41. Academii (educaţie), antrenare (instruire),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri
prin corespondenţă, transfer de know-
how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, servicii de
bibliotecă mobilă, închirierea de filme, servicii de
studiouri de film, furnizarea de facilităţi pentru
muzee (prezentări, expoziţii), servicii de reporteri
de ştiri, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, fotografie,
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, meditaţii,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), recalificare vocaţională,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),

scrierea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, pregătire referitoare la
procesarea datelor.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în
format fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologie pentru tranzacții de comerț electronic,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, platforma ca serviciu
(paas), dezvoltare de platforme de calculatoare,
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cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, recuperarea
datelor de pe calculator, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (SAAS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, servicii it, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, consultanță cu privire la securitatea
datelor, managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor (EDP),
consultanță în materie de securitate informatică,
servicii de teste de conformitate, controlul
calității, certificare (controlul calității), analiza
amenințărilor securității informatice pentru
protecția datelor, servicii de securitate a datelor
(paravane de protecție (firewall)), programare
pentru calculatoare pentru securitatea datelor
electronice, furnizarea de programe de
gestionare a riscului securității informatice,
proiectare și dezvoltare de sisteme de securitate
a datelor electronice, servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele, supraveghere de sisteme
informatice în scopuri de securitate, servicii
de autentificare pentru securitatea informatică,
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică, programare de securitate
pe internet, actualizare de software de
calculator cu privire la siguranța calculatorului
și prevenirea riscurilor informatice, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare și
tranzacțiile computerizate, monitorizare de
sisteme informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
software ca serviciu (SAAS) care include
software pentru conformitatea legală și de
reglementare și audit în domeniul legilor
și reglementărilor privind confidențialitatea
datelor de pe internet, software ca serviciu
(SAAS) care conține software utilizat pentru
a respecta legislația privind protecția datelor,
servicii tehnologice în domeniul protecției
datelor și securității sistemelor informaționale,
analiza riscurilor și analiza impactului în
domeniul protecției datelor cu caracter personal,
protecției confidențialității, securității sistemelor
de informații, proiectare, dezvoltare și întreținere
de programe și software de calculator referitoare
la protecția datelor, securitatea datelor și
prelucrarea datelor, analiza amenințărilor la

adresa securității computerului pentru protecția
datelor, servicii software ca serviciu (SAAS),
și anume, găzduire de software pentru
utilizare de către alții, pentru a fi utilizate
în conformitate cu regulamentul general al
ue privind protecția datelor, furnizarea utilizării
temporare a instrumentelor software online care
nu pot fi descărcate referitoare la regulamentul
general de protecție a datelor (GDPR), controlul
și auditul proceselor de prelucrare a datelor cu
caracter personal.
45. Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, managementul drepturilor de
autor, servicii juridice, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, consultanţă în proprietate intelectuală,
închirierea numelor de domenii pe internet,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică a
licenţelor, servicii juridice in în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă,
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică,
licenţierea proprietăţii intelectuale, licenţierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software, servicii privind litigiile, mediere, servicii
de reţele de socializare online, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), servicii
prestate de avocați consultanți, servicii juridice
referitoare la exploatarea drepturilor de
transmisie, servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
servicii juridice referitoare la exploatarea de
drepturi de autor asupra materialelor tipărite,
servicii juridice pro bono, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice privind
procedurile referitoare la drepturi de proprietate
industrială, servicii juridice privind negocierea
și întocmirea contractelor privind drepturile de
proprietate intelectuală, servicii juridice privind
gestionarea și exploatarea drepturilor de autor
și drepturilor de autor derivate, servicii juridice
privind exploatarea drepturilor de proprietate
intelectuală, servicii juridice privind exploatarea
drepturilor de difuzare, servicii juridice privind
acordare de drepturi de autor, servicii juridice
pentru înființarea și înregistrarea firmelor, servicii
juridice legate de drepturile de proprietate
intelectuală, servicii juridice legate de afaceri,
servicii juridice legate de achiziția de drepturi
de proprietate intelectuală, servicii juridice cu
privire la administrarea, controlul și acordarea de
drepturi de licență, servicii juridice (paralegale),
servicii furnizate de avocați pledanți, servicii
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de înregistrare legală, servicii de înregistrare
de societăți, servicii de transfer de proprietăți
(servicii juridice), servicii de supraveghere
juridică, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de soluționare
a litigiilor, servicii de mediere juridică, servicii
de informare, consultative și de consultanță
referitoare la probleme juridice, servicii de
informare în materie de standarde comerciale,
servicii de informare pe probleme legale,
servicii de informare cu privire la drepturile
consumatorului, servicii de expertiză judiciară,
servicii de contencios, servicii de consultanță
profesională în materie de drepturi de autor,
servicii de consultanță profesională cu privire
la încălcarea drepturilor de autor, servicii de
consultanță profesională cu privire la acordarea
licențelor de drepturi de autor, servicii de
consultanță privind protecţia datelor cu caracter
personal, servicii de consultanță privind aspecte
legale în materie de franchising, servicii de
consultanță juridică în domeniul fiscal, servicii
de consultanță juridică, servicii de consultanță
cu privire la proprietatea industrială, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii
de consiliere pentru alegerea numelui de
domeniu, servicii de consiliere juridică, servicii
de consiliere cu privire la protecția proprietății
intelectuale, servicii de consiliere cu privire la
drepturile de proprietate intelectuală, servicii de
consiliere cu privire la drepturile consumatorilor
(consiliere juridică), servicii de consiliere cu
privire la drepturi de autor, servicii de cercetare
de informații juridice, servicii de autorizare,
servicii de asistență pentru litigii, servicii de
asistență legală, servicii de arbitraj, intermediere
și conciliere privind conflicte, servicii de arbitraj
în legătură cu relațiile industriale, servicii de
anchete juridice, servicii de acordare de licențe
privind fabricarea de produse (servicii juridice),
revizuirea standardelor și practicilor în vederea
asigurării conformității cu legile și reglementările,
pregătirea regulamentelor, pregătirea de
rapoarte juridice, înregistrare denume de
domenii (servicii juridice), înregistrarea numelor
de domeniu pentru identificarea utilizatorilor
pe o rețea globală de calculatoare (servicii
legale), înregistrare de nume de domenii pentru
identificarea utilizatorilor unei rețele globale de
calculatoare, închiriere de nume de domeniu
de internet, licențierea de baze de date
(servicii juridice), licențierea conceptelor de
franciză (servicii juridice), licențierea cercetării
și dezvoltării (servicii juridice), licențiere de
materiale tipărite (servicii juridice), intermediere
în proceduri juridice, furnizarea de informații
cu privire la servicii juridice, furnizare de

opinii juridice de specialitate, furnizare de
informații în domeniul juridic, furnizare de
informații judiciare, furnizare de informații despre
servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații despre drepturile de proprietate
industrială, servicii de contencios, consultanță
profesională legală în materie de francize,
consultanță privind înregistrarea de nume
de domenii, consultanță privind acordarea
de licențe pentru software de calculator,
consultanță pentru afaceri juridice personale,
consultanță oferită de experți pentru problemele
juridice, consultanță juridică privind drepturile de
proprietate intelectuală, consultanță în materie
de litigii, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, consiliere și reprezentare
juridică, consiliere în domeniul proprietății
intelectuale, consiliere juridică în procesul de
prezentare a unui răspuns la cererile de
oferte, consiliere juridică legată de franchising,
consiliere juridică, consiliere cu privire la litigii,
compilare de informații juridice, cercetări juridice,
autentificare de documente juridice, asistență
pentru litigii asistată de calculator, asistență
juridică la întocmirea contractelor, administrarea
juridică a licențelor, acordare de drepturi de
autor (servicii juridice), acordare de licențe
(servicii juridice) în cadrul publicării de software,
consultanță privind respectarea reglementărilor
în domeniile confidențialității online și colectării,
stocării, transferului, procesării și utilizării datelor
online, servicii de consultanță în domeniul
confidențialității online și legilor, reglementărilor
și cerințelor privind securitatea datelor și
confidențialității online, furnizarea unui site
web care conține informații despre dezvoltarea
legislației privind confidențialitatea, securitatea
și guvernanța datelor, gestionarea datelor în
domeniile confidențialității online și colectării,
stocării, transferului, procesării și utilizării datelor
online, servicii juridice în domeniul protecției
datelor cu caracter personal, protecției vieții
private, drepturilor și libertăților fundamentale și
securitatea sistemului informațional, examinarea
standardelor și practicilor, în special prin audit,
pentru a verifica conformitatea acestora cu
legile și reglementările, furnizarea de informații
despre dezvoltarea legilor privind guvernanța,
securitatea și confidențialitatea datelor de pe un
site web (servicii juridice), cercetarea juridică
și actualizarea documentației juridice în ceea
ce privește reglementările legate de gestionarea
datelor cu caracter personal, consiliere
juridică privind protecția datelor cu caracter
personal, consiliere juridică privind respectarea
reglementărilor privind confidențialitatea și
colectarea, stocarea, transmiterea, prelucrarea
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și utilizarea datelor, consiliere juridică cu privire
la cerințele privind confidențialitatea pe internet
și datele de pe internet, precum și securitatea
confidențialității, consiliere juridică constând în
furnizarea unui site web care conține informații
despre dezvoltarea reglementărilor privind
confidențialitatea, securitatea și gestionarea
datelor, furnizarea de bloguri și surse de social
media care oferă aspecte legislative și juridice,
jurisprudență și actualizări statutare, informații
cu privire la deciziile judecătorești recente, știri
și informații juridice și analize juridice, servicii
juridice online referitoare la gdpr, revizuirea
standardelor și practicilor legate de afaceri,
protecția datelor și prelucrarea datelor, revizuirea
standardelor și practicilor pentru a asigura
conformitatea cu regulamentul general privind
protecția datelor (gdpr).
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IONUŢ RĂZVAN PLETEA, ALE.
MOZAICULUI NR. 4, BL. B1,
SC. A, ET. 4, AP. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC.
A, AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

ORALSTORE smile unlimited
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1034443 din data

06.12.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ”ORALSTORE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii oferite de magazin online pentru
produse de igienă orală, strângerea la un loc
în avantajul terţilor a produselor diverse din
producţie proprie şi a unor terţi, în special
produse de igienă orală (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
de produse diverse, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 05673
(151) 11/08/2021
(732) LITE GLOBAL MOBILITY SRL,

SOS. PANTELIMON NR. 225,
BLOC 66, SCARA 5, ETAJ 9, AP.
212, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020451, ROMANIA

(540)

Panamea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Biciclete, trotinete (vehicule), scutere
electrice, biciclete electrice.

───────
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(210) M 2021 05696
(151) 30/07/2021
(732) GING PROD SRL, SAT PRIPORU

221, BIROUL 3, JUDEȚUL
VÂLCEA, COMUNA VLADESTI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

KIDS taxi

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 26.04.01; 21.01.16; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru,
verde, roșu, gri, negru, alb

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

39. Închiriere auto cu șofer (pentru copii),
transport pentru copii, organizarea de călătorii
pentru copii.

───────

(210) M 2021 05818
(151) 06/08/2021
(732) CLAUDIU ADRIAN BAJENARU,

STR. BARBU DELAVRANCEA
NR. 16, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ARBOSERV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#126338)

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

44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură

───────

(210) M 2021 05834
(151) 06/08/2021
(732) FORBAKE SYSTEMS SRL, SOS.

OLTENITEI NR. 181, DEPOZITUL
DE PRODUSE FINITE, JUD. ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BAKE for you

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.06

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#dc6d01), albastru (HEX #090865)

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

30. Aluat, aluat dospit, aluat înghețat, făină
de aluat, aluat de pâine, aluat pentru
pateuri, aluat pentru prăjituri, alimente preparate
din aluat, produse din aluat gata de
copt, deserturi cremă instant, umpluturi pe
bază de cremă pentru prăjituri și plăcinte,
amestecuri pentru umpluturi, glazuri dulci și
umpluturi, concentrate de pâine, concentrate
de făină pentru alimente, amestecuri de făină,
amestecuri pentru gogoși, amestecuri pentru
pâine, amestecuri de patiserie, amestecuri
pentru prăjituri, amestecuri pentru prepararea
prăjiturilor, amestecuri preparate de patiserie,
amestecuri pentru prepararea pâinii, amestecuri
instante pentru gogoși, amestecuri pentru
produse de brutărie, amestecuri de copt gata
preparate, amestecuri gata pregătite pentru copt,
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aluaturi și amestecuri din acestea, amestecuri
de făină utilizate pentru copt, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
amestecuri de bază de pâine pentru umpluturi,
praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produsele desemnate in clasa 30, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produsele
desemnate in clasa 30, reunirea, în beneficiul
altora, a produselor desemnate in clasa 30
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în
mod convenabil aceste produse, respectiv
servicii de vânzare prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata și/sau prin alte magazine
specializate, servicii de vânzare prin internet,
prin intermediul site-urilor web, în legătură cu
produsele desemnate în clasa 30, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produsele desemnate in clasa 30, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu produsele desemnate în clasa
30, prezentarea produselor desemnate în clasa
30 prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comertului electronic, servicii
de comenzi online.

───────

(210) M 2021 05843
(151) 08/08/2021
(732) SC BANAT NETWORK

INTEGRATED COMMUNICATIONS
SRL, STR. TIMIȘOAREI NR. 9,
JUDEȚ CARAȘ-SEVERIN, REȘIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(540)

MARINA MOLDOVA VECHE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034456 din data 06.12.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: ”MARINA” și „MOLDOVA VECHE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.24

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

39. Servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, organizarea transportului,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
parcare și depozitare de vehicule, agenți pentru
organizarea de călătorii, agenții de rezervare
a călătoriilor, consultanță pentru planificarea
de itinerarii, consultanță profesională privind
transportul, consultanță în legătură cu călătoriile,
furnizare computerizată de informații de
călătorie, servicii pentru furnizarea de informații
privind călătoriile, servicii pentru furnizarea
de informații privind itinerariile de călătorie,
servicii pentru rezervarea de locuri pentru
călătorii, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
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realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice, rezervări pentru transport, servicii de
rezervare pentru circuite turistice, servicii de
rezervare pentru călătorii, servicii de rezervare
pentru transport cu barca, servicii de rezervări de
circuite turistice, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, servicii de rezervări pentru călătorii de
vacanță, servicii de rezervări pentru călătorii
maritime, servicii de rezervări pentru călătorii
turistice, servicii de informații turistice, servicii
de planificare de călătorii, servicii de rezervare
de bilete de călătorie, servicii de rezervare
de bilete pentru călătorii, servicii de rezervare
de croaziere, servicii de rezervare de locuri
(călătorii), servicii de rezervare de locuri pentru
călători, servicii de rezervare de locuri pentru
călătorii, servicii de rezervare de transporturi,
servicii de rezervare pentru transport, servicii
de informare referitoare la metode de transport,
servicii de informare referitoare la orarele
de transport, servicii de informații privind
călătoriile, servicii de agenție privind organizarea
transportului de persoane, servicii de consiliere
privind repartizarea computerizată în materie
de transport, servicii de consiliere privind
transportul, servicii de consultanță în domeniul
navigației, servicii de consultanță în domeniul
transportului, servicii de consultanță și informații
pentru călătorii, servicii de emitere de bilete
pentru călătorii, servicii de furnizare de informații
referitoare la călătorii, servicii de informare
computerizată privind transporturile, servicii ale
agențiilor pentru organizarea de croaziere,
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii computerizate de informare
privind rezervările pentru călătorii, servicii
computerizate de informare privind transportul
pasagerilor, servicii computerizate de informații
privind transportul, servicii computerizate de
rezervări pentru călătorii, servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor,
servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism, și anume organizarea transportului
pentru călători, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
pentru organizarea transportului de călători,
rezervare de locuri pentru transport nautic,
rezervare de transport cu feribotul, rezervări
de bilete pentru călătorii, rezervări de locuri
pentru diverse forme de transport, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, realizarea formalităților
privind biletele de avion, de croazieră și de
tren, rezervare de bilete de călătorie, rezervare

de bilete de vapor, rezervare de cușete pentru
călătorii, rezervare de călătorii și tururi de
vacanță, rezervare de locuri (pentru călătorii),
rezervare de locuri de călătorie, rezervare de
locuri pentru călătorii, rezervare de locuri pentru
călătorii (transporturi), organizare de călătorii și
servicii de rezervare, organizare și rezervare de
croaziere, organizare și rezervare de călătorii,
organizare și rezervare de călătorii pentru
pachete de vacanță, organizare și rezervare
de excursii, organizare și rezervare de excursii
de o zi, organizare și rezervare de voiaje de
agrement, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii prin mijloace electronice, furnizare de
informații referitoare la ancorare, furnizare de
informații referitoare la transportul pasagerilor,
furnizarea de informații despre călătorii,
furnizarea de informații privind aspecte legate de
călătorii, informații de călătorie, informații privind
călătoriile despre întârzieri datorate condițiilor
meteo, furnizarea de informații în domeniul
traficului, furnizarea de informații în domeniul
transportului, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pe
internet despre călătorii turistice, furnizare de
informații pentru turiști despre excursii și tururi de
oraș, furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, furnizare de informații privind porturile,
furnizare de informații privind porturile de iahturi,
furnizare de informații privind tarifele, furnizare
de informații privind tarifele de transport,
furnizare de informații de călătorie, furnizare de
informații de călătorie pentru turiști, furnizare
de informații de călătorie prin intermediul
calculatorului, furnizare de informații de navigare
în domeniul aviatic, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații online despre călătorii, furnizare
de informații cu privire la călătorii și transport,
prin mijloace electronice, furnizare de informații
despre curtaj maritim, furnizare de informații
despre servicii de transport maritim, furnizare de
informații despre transport și călătorii, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, curtaj maritim.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 05847
(151) 09/08/2021
(732) NECULAI STEFAN-SILVIU, STR.

MOLDOVITA, NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. B, ET. 7, AP. 147, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

XPLICIT APPAREL
ESTABLISHED X 2012

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

clase:
35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor
privind metale pretioase, bijuteriile, ceasurile
si accesoriile de moda destinate oamenilor
si animalelor, a produselor de tipografie
si papetarie, a produselor de vesttimentatie
din piele precum si a curelelor, gentilor,
portmoneelor din piele si alte materiale, a
articolelor de imbracaminte, incaltaminte si de
acoperire a capului destinate oamenilor si
animalelor, a echipamentelor sportive si de
sport, a jocurilor si jucatorilor si a produselor
din tutun si inlocuitori, a articolelor pentru
fumatori si chibrituri (cu exceptia transportului
lor) permitand consumatorilor sa le vada si
sa le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și

publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, consultanță în afaceri, în domeniul
transportului și al livrărilor, consultanță în
domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizarea de
informații de piață referitoare la produsele de
consum, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
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rețea informatică globală, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online în scopuri publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de consultanță
privind comenzile de articole de papetărie,
asistență în domeniul comercializării produselor,

marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul
terților, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizarea de informaţii și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
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bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou), organizare de expoziții cu scop comercial
sau antreprenorial, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrație comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare

la genţi de mână, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, marketing comercial (în
afară de comerț), publicitate în sectorul transport
și livrare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, furnizare de
informații publicitare, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), ţinerea evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
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relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, dezvoltarea de concepte publicitare, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri), testare
psihologică în vederea selectării de personal,
servicii de relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
stenografiere, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea
documentaţiei fiscale, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară, dezvoltare de
campanii promoționale, servicii de consultanță
privind activitățile promoționale, prezentare de
produse în scopuri promoționale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implicătimbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, pregătire și prezentare de
reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
servicii de publicitate prin afișarea de reclame

pe baloane, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
servicii de merchandising, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, gestiunea
stocurilor, comandă computerizată de stoc,
gestiunea computerizată a stocurilor, controlul
computerizat a stocurilor, servicii de administrare
de stocuri, servicii de inventariere a stocurilor.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță fiscală
(nu contabilitate), servicii de consultanță
financiară, analiză și consultanță financiară,
consultanță privind investiția de capital,
consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
servicii de consultanță privind acțiunile,
consultanță privind fondurile de investiții,
consultanță privind acordarea de împrumuturi,
servicii computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de baze de date financiare,
servicii de baze de date financiare referitoare
la schimburile valutare, servicii de baze de
date financiare referitoare la părți sociale,
servicii de baze de date financiare cu privire
la acțiuni, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
finanțarea achizițiilor, finanțarea de achiziții,
achiziții pentru investiții financiare, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
financiare de plată, servicii de plată electronică,
servicii de plată automatizată, plată automată de
conturi, servicii de plată în numerar, servicii de
plată la distanță, servicii de plată a facturilor,
servicii de card de plată, servicii de plată fără
contact, procesarea operațiunilor de plată pe
internet, servicii de plată a facturilor online,
servicii de plată prin comerț electronic, tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată.
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39. Livrare de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare și depozitare de bunuri, depozitare și
livrare de bunuri, transport și livrare de bunuri,
servicii de livrare a mărfurilor, servicii de livrare a
pachetelor, livrare de colete prin curierat, livrare
de mărfuri prin curier, colectare, transport și
livrare de produse, ridicare și livrare de colete
și produse, servicii de curierat pentru livrarea
de pachete, servicii de curierat pentru livrarea
de colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport, transport
de bunuri, transport de colete, informații
privind transportul, transportare de mărfuri,
organizarea serviciilor de transport, transport
de produse cosmetice, transport terestru de
marfă, transport terestru de mărfuri, transport
feroviar de produse, informații în domeniul
transportului, transport și depozitare de bunuri,
servicii de transport de mărfuri, servicii de
transport de încărcături, servicii de transport de
marfă, transport de colete în 24h, depozitare
de marfă după transport, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, transport de mărfuri în vrac, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de transport
rutier de mărfuri, transportul de mărfuri în stare
refrigerată, servicii de transport și expediție
de mărfuri, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, logistică de transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea

bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pe cale rutieră, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de mărfuri pe cale rutieră,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, servicii de distribuție de
mărfuri paletizate, servicii de etichetare, servicii
de transbordare, depozitare de pachete, servicii
de depozitare, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de elemente componente, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară a
bunurilor personale, depozitare de marfă înainte
de transport, închiriere de spații de stocare
în depozite, servicii de consultanță în materie
de depozitare, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, prestare
de servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de congelatoare pentru uz
comercial, închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport, servicii
de depozitare de colete, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
containere pentru depozitarea deșeurilor, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, închiriere
de cutii de carton pentru depozitare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-uri
și de hotline-uri, servicii de consiliere referitoare
la manipularea mărfurilor, servicii de manipulare
a mărfii de import și export, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii, consultanță
în domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de call
center-uri și de hotline-uri, închiriere de spații
pentru stocare.
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărți și alte documente,
tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie,
tipărire ștampile, colaționare (legare) de
materiale tipărite, servicii de finisare (pliere)
a materialelor tipărite, tipărire de cărți,
imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
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promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimarea
desenelor, reproducere fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducerea de
filme cinematografice, multiplicare de discuri
audio, multiplicare de benzi audio, multiplicare
de casete audio, multiplicare de înregistrări
pe bandă, tratament de materiale, prelucrare
de metale, prelucrarea suprafețelor metalice
prin lustruire abrazivă, prelucrarea suprafețelor
metalice folosind tehnici de polizare de precizie,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, sudare,
îmbinarea componentelor folosind tehnici de
sudare cu ultrasunete, servicii de sudură,
tipografie, imprimari tipografice, fotogravare,
imprimare personalizata a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promotional, pe produsele altor persoane,
tratarea și reciclarea ambalajelor, prelucrare
de carton ondulat de ambalaj, protejarea și
conservarea fotografiilor, prelucrare fotografică,
restaurare fotografică, developare fotografică,
retușare fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, înrămarea fotografiilor, prelucrare de
fotografii, imprimare de fotografii, procesarea
imaginii fotografice, imprimare de fotogravuri,
prelucrarea peliculelor fotografice, mărirea
imprimărilor fotografice, montaj fotografii sau
diapozitive, restaurare digitală de fotografii,
transfer de diapozitive fotografice, transfer
de imprimări fotografice, reproduceri de
materiale fotografice, păstrare și conservare
fotografică, developarea de pelicule fotografice,
servicii de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de
aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, transferul filmelor fotografice pe
benzi video, tratarea fotografiilor aeriene sau din
satelit, închirieri de aparate pentru imprimarea
fotografiilor, imprimarea pozelor și fotografiilor

stocate digital, furnizare de informații despre
servicii de fotogravură, furnizare de informații
despre developarea filmelor fotografice, gravare
fotografică a articolelor de uz casnic, transfer
de filme fotografice pe benzi video, servicii
de informare privind imprimarea peliculelor
fotografice, imprimare de imagini fotografice
de pe suporturi digitale, servicii de informare
referitoare la procesarea filmelor fotografice,
servicii de transfer de imprimări fotografice
pe casete video, închirieri de aparate
și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,
servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă, inscripționarea
panourilor indicatoare, tăiere de panouri de
sticlă, servicii de fabricare personalizată și
montaj, asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, aplicare de desene în relief pe
suprafețe de tablă, aplicare de modele în relief
pe suprafețe de hârtie, asamblare de materiale
la comandă pentru terți, asamblare de produse
pentru terți, construcție la comandă de clădiri
prefabricate, fabricare la comandă de elemente
de construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de
sigilii, servicii de reproducere în 3d, colorare,
colorarea foilor de sticlă prin tratarea suprafeței,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor,
colorarea sticlei, decupare conform tiparului,
furnizare de informații despre servicii de
finisare a hârtiei, furnizare de informații despre
servicii de tratare a hârtiei, gravare, gravarea
chimică a sticlei, gravuri cu laser, informații în
domeniul prelucrărilor de materiale, laminare,
laminarea cartonului, laminarea colilor din
plastic, laminarea foilor de sticlă, laminarea
hârtiei, lipirea metalelor, prelucrarea betonului,
presarea metalelor, servicii de colorare
electrolitică, servicii de gravare a plăcuțelor
cu nume, servicii de marcare cu laser,
servicii de încapsulare a materialelor în formă
de foi, tratarea și acoperirea suprafețelor
metalice, tratarea și prelucrarea hârtiei, tratarea
și prelucrarea materialelor plastice, vopsire,
copiere heliografică, furnizare de informații
despre servicii de tipărit, imprimare, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de motive pe țesături,
imprimare de motive pentru terți, imprimare de
portrete, imprimare litografică, imprimare offset,
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imprimare pe materiale textile, imprimare prin
ronjare, imprimarea după tipar a acoperirilor
pentru pardoseli, imprimarea după tipar a
acoperirilor pentru pereți, imprimarea după
tipar a dalelor de mochetă, imprimarea
tiparului pe covoare, imprimarea tricourilor,
imprimări tipografice, mărirea lucrărilor de
pictură, presarea matrițelor pentru discuri,
presarea matrițelor pentru discuri compacte,
înrămare de lucrări de artă ca parte a
procesului de încadrare, reproducerea operelor
de artă din muzee, rotogravuri, serigrafie,
servicii de culegere tipografică, servicii de
finisare a materialelor tipărite, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de separare a
culorilor, servicii de înrămare prin utilizarea unui
material termoplastic adeziv, tipărire intaglio,
servicii de vopsire, înrămarea lucrărilor de artă,
suflarea sticlei, şlefuire, trasarea cu laserul,
tipărire litografică, tipărirea offset, şlefuirea
sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
fotogravură, tipărire (imprimare), servicii de
sablare, imprimarea serigrafică, lipire, vopsirea
materialelor textile, imprimare 3d personalizată
pentru alţii, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, servicii de sudare, servicii
de fabricare personalizată şi montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, croitorie la
comandă, cusătorii (fabricări la comandă),
croitorie (confecții la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), asamblare de materiale
la comandă pentru terți, fabricare la comandă
de forme pentru utilizare în industrie, serigrafie,
gravuri cu laser, imprimare 3d, închiriere de
imprimante 3d, imprimare de documente de pe
suporturi digitale, servicii de decupare conform
tiparului, folii de vinil pentru vehicule, acoperire
cu folie subțire a componentelor optice.

design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
programare pentru calculatoare, programare de
software educativ, programare de echipamente
multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de pagini web, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
pagini web personalizate, programare de
software pentru telecomunicații, programare
de animații pe calculator, cercetare privind
programarea pe calculator, consultanță tehnică
privind programarea calculatoarelor, servicii
științifice de programare de calculatoare,
programare de sisteme de control electronic,
servicii de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru planificarea rutelor,
consultanță privind software-ul pentru sisteme
de comunicații, închiriere de software pentru
baze de date electronice, servicii consultative
și informații despre software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru terți
în domeniul calculatoarelor, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite furnizorilor de software să urmărească

42. Servicii de design de produs, servicii de
design pentru magazine, servicii de design
artistic comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
textil, servicii de design industrial, servicii de
design vestimentar pentru terţi, servicii de artă
grafică şi design, servicii tehnologice privind
designul, servicii de design vestimentar, servicii
de cercetare în domeniul designului, servicii
de planificare în domeniul designului, servicii
de design şi dezvoltare de produs, servicii
de design de brand, servicii de design de
încălţăminte, servicii de design de bijuterii,
servicii de design de accesorii de modă,
servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
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conținutul multimedia, proiectare, desen și
scriere la comandă de software de calculator,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
găzduire de date, fișiere, aplicații și informații
computerizate, consiliere și consultanță privind
aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, consultanță în materie
de testare a sistemelor de aplicații informatice,
prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), design vizual, design
grafic, design arhitectural, design industrial,
industrial (design -), design de ambalaje, design
de mobilier, design pentru magazine, design
pentru restaurante, design de modele, design
artistic comercial, design de produs, design
de bijuterii, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de broșuri, servicii de
ilustrare (design), artă grafică și design, servicii
de design comercial, design grafic și industrial,
design de centre comerciale, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță privind
designul ambalajelor, evaluări tehnice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design și
dezvoltare de software, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, consultanță în materie de design,
design de site-uri web, servicii de design
de produs, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, design
grafic de logouri publicitare, design de cărți
de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie
de design web, design de pagini principale și
pagini web, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, creare de design de
produse de consum, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de consultanță
în materie de design interior, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial,
creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și design grafic pentru crearea site-

urilor web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, platforme pentru design grafic sub formă
de software ca serviciu (saas), creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), consultanță pentru dezvoltarea
de produse, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, consultanță în materie
de sisteme informatice, servicii de consultanță
privind controlul calității, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, consultanță
în domeniul programelor de calculator, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor
(servicii de design), consultanță de către
experți privind tehnologia, consultanță tehnică
în materie de producție, realizare de prospecții,
programare de software pentru studii de piață,
întreținerea bazelor de date, dezvoltare de
baze de date, suport tehnic specializat în ceea
ce priveste designul produselor, servicii de
design grafic, arta grafică şi design, schiţe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă şi
tacamuri pentru masă, design artistic industrial,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de produse industriale, proiectare de utilaje
industriale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, servicii de proiectare la comandă,
stocare digitală distribuită, stocare electronică
de documente, stocare electronică de imagini,
proiectare de sisteme de stocare, stocare
computerizată de informații comerciale.

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

(540)

Implant Institute
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1034073 din data

26.11.2021 solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: ” Implant Institute”.

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.06

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2021 05963
(151) 13/08/2021
(732) BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA

BUCUREȘTI NORD, NR. 10,
CLADIREA O1, ETAJ 5, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Fresh APPLE & PEAR
WITHOUT PRESERVATIVES
AND ARTIFICIAL COLORS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 05.03.11

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
portocaliu, verde, alb, albastru, maro,
negru

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, bere
aromata , bere cu aroma de fructe , ape
minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din fructe și sucuri din
fructe, siropuri și alte produse/preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice.

───────

SRL, CALEA BASCOVULUI, NR.
43, CABINET 1, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(210) M 2021 05912
(151) 11/08/2021
(732) AVANTGARDE MEDICAL DENT
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(210) M 2021 05964
(151) 13/08/2021
(732) BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA

BUCUREȘTI NORD, NR. 10,
CLADIREA O1, ETAJ 5, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. EMIL
PANGRATTI NR. 35,ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Fresh RASPBERRY &
BLUEBERRY WITHOUT
PRESERVATIVES AND
ARTIFICIAL COLORS

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1033878
din data 25.11.2021 solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: ”Fresh
RASPBERRY & BLUEBERRY” și ”WITHOUT

PRESERVATIVES AND ARTIFICIAL COLORS”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 05.03.11

(591) Culori revendicate:rosu, roz, verde,
albastru, alb

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager, bere
de tip porter și bere de tip ale, bere aromata, bere
cu aroma de fructe, ape minerale și gazoase

și alte băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
din fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte
produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.

───────

(210) M 2021 05966
(151) 13/08/2021
(732) ANNE MARIE HUIDEȘ, ȘOSEAUA

PIPERA NR. 61, BL1, SC. 2, ET.9,
AP.171, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL, STR.
GRIVITA 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

ai-curat
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1034894/07.12.2021, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra elementelor: "ai-curat"

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 07.01.12

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

clase:
37. Curățare de clădiri, curățare de clădiri
cu birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
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publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea industrială a clădirilor, curățarea
interioarelor edificiilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, servicii de
curățenie, servicii de curățare a birourilor, servicii
de curățenie pentru birouri, servicii de curatenie
pentru spatii rezidentiale, servicii de curățenie
în spații comerciale, servicii de curățenie pentru
hoteluri, servicii de curățenie industrială, servicii
de curățenie înainte și după evenimente, servicii
de curățenie pentru cluburi, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, servicii de
curatenie pentru spatii nerezidentiale, servicii de
curățenie in showroom-uri, servicii de curățenie
pe bază de contract, servicii de evacuare
(curățenie), servicii de curățenie în spații publice,
servicii de curatenie in blocuri si/sau ansambluri
de locuinte, servicii de curatenie in subsoluri,
servicii de curatenie in spatii interioare, servicii
de curatenie in spatii exterioare, furnizare
de servicii de curățenie, servicii de curățenie
pentru case si apartamente particulare, servicii
de curățenie in școli, servicii de curățenie in
poduri si mansarde, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie pentru lifturi, servicii
de curățenie în hale industriale, servicii de
menaj, servicii de curatenie suprafete vitrate,
servicii de curățenie prin intermediul alpinismului
utilitar, servicii de curățenie auto, servicii
de curatenie pardoseli, servicii de curățenie
canapele, servicii de curățenie covoare, servicii
de curățenie mochete, servicii de curățenie
manuala, servicii de curățenie mecanizata,
servicii de curățenie automatizata, servicii de
curățenie cu echipamente electrice, servicii
de curățenie cu echipamente alimentate cu
combustibil lichid, servicii de curățare a
tavanelor, servicii de curățenie a școlilor,
servicii de curățenie domestică, servicii de
curățenie pentru birouri, pe bază de contract,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, servicii de curățenie pentru centrele
de divertisment, pe bază de contract, servicii
de curățenie pentru cluburi, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru hoteluri,
servicii de curățenie pentru lifturi, servicii de
curățenie pentru toalete, servicii de curățenie
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
curățenie în uzine industriale, servicii de menaj

(servicii de curățenie), servicii de spălare a
clădirilor, curățare și spălare de jgheaburi,
furnizare de informații privind curățarea clădirilor,
furnizare de informații privind curățarea părților
exterioare ale clădirilor, servicii de curățenie in
spații de prezentare.

───────

(210) M 2021 05976
(151) 15/08/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA 96D, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061016, ROMANIA

(540)

osanit

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

5. Extracte din plante pentru scopuri medicale,
compoziţii pentru sugari, medicamente pentru uz
stomatologic, suplimente nutritive, pastile pentru
scopuri farmaceutice / tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice.

───────
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(210) M 2021 06066
(151) 26/08/2021
(732) S.C. WE OFFER ALL SERVICE HR

INC S.R.L., BULEVARDUL VALEA
CETATII NR. 6, BL. B2, SCARA A,
ET. 3, AP. 7, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Lia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01

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

clase:
9. Software descărcabil sub forma unei aplicații
mobile pentru întâlniri și găsirea perechii pe
internet, software pentru conferințe, software
pentru conferințe video.
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, administrarea unui
program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii, servicii de marketing, relații publice,
dezvoltare și realizare de teste de personalitate,
teste de compatibilitate și teste de aptitudini
pentru selectarea personalului, creare de
înscrisuri cu teste de personalitate, efectuare de
teste de angajare pentru selectarea personalului,
respective teste de personal, colectare de
informații, preluare, structurare și combjrfare
de date despre persoane, în special pentru
ccîmunicarea intermediată prin transmisia de
la distanță a datelor (compilarea datelor),
elaborare de imprimate cu concepte pentru
profiluni de personalitate, precum și pentru
realizarea de teste pentru asocierea persoanelor

în domeniul profesional (recrutare de personal),
consultanță și analiză în domeniul analizelor de
personalitate, precum și analize de persoane și
caractere, elaborare de profiluri de personalitate.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
accesului la blog-uri, servicii pentru conferințe
în rețea, servicii de videoconferință, Servicii
de teleconferință, distrubuire de informații cu
ajutorul transmisiei de date la distanță, în special
prin internet, furnizare de acces la o rețea,
în special pentru elaborarea de profiluri de
personalitate, precum și pentru colectarea și
compilarea de oferte și cereri pentru asocierea
persoanelor în domeniul privat și profesional,
furnizare de acces la o rețea, în special pentru
intermediere de parteneri prin transmisie de date
la distanță, cu ajutorul unei structuri de oferte
orientată spre ofertă și cerere.
41. Educație, organizare de evenimente de
facilitare a relationarii, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, asistență profesională
individualizată (coaching), orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
în special elaborare și realizare de profiluri
psihologice de personalitate și teste de
personalitate, organizare și coordonare de
seminarii, organizarea de congrese, conducere
de ateliere (divertisment), organizare de întâlniri
între persoane pentru activități de agrement.
42. Platforma ca serviciu de comunități pe
baza de interese, platformă ca serviciu care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, crearea unei rețele de informații prin
intermediul transmisiei de la distanță a datelor
pentru colectarea și combinarea cererilor și a
ofertelor pentru asocierea persoanelor în mediul
privat și personal, crearea unei baze de date
orientate spre ofertă și cerere prin intermediul
transmisiei de date la distanță, în special pentru
intermediere de parteneri prin transmisie de date
la distanță, elaborare de software de calculator,
în special pentru crearea de profiluri și de teste
de personalitate și intermediere de parteneri.
45. Servicii matrimoniale, relationare sociala prin
intermediul internetului, servicii de prezentare si
de organizare de întâlniri, servicii de rețele de
socializare on-line, servicii personale și sociale
oferite de terți pentru satisfacerea unor nevoi
individuale, analiza conflictelor interumane în
mediu privat și profesional respectiv servicii
de intermediere privind conflictele interumane,
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consultanță și cercetare în domeniul analizei
cuplurilor, acordare de licențe pentru drepturi de
proprietate.

───────

(210) M 2021 06078
(151) 19/08/2021
(732) S.C GLOBAL REAL ESTATE

DEVELOPMENT SRL, STR.
ARMAND CĂLINESCU NR.2, ET.1,
BIROUL 3, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI-BREVETE-
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL, STR.
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITESTI, 110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PITESTI RESIDENCE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1033505/23.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: "PITEŞTI" şi "RESIDENCE".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25; 26.11.08;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black 6C, Pantone neutral blackC),
albastru (Pantone 279C)

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

35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
scrisă, online, radio si TV, managementul,
organizarea și administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenţii de import-export.
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, evaluări imobiliare, management

imobiliar, închirierea bunurilor imobiliare,
închirierea apartamentelor, colectarea chiriilor.
37. Servicii de construcții civile şi industriale,
servicii de instalații și reparații, staţii de distribuție
carburanți pentru vehicule, realimentare şi
întreținere.

───────

(210) M 2021 06082
(151) 19/08/2021
(732) SC VYSCOAT FASHION SRL,

STR ZIMBRU, BL 326, SC A, ET 4,
AP 2, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
730189, VASLUI, ROMANIA

(540)

STIRI EST WWW.STIRIEST.RO
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1035069
din data 08.12.2021 solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”STIRI”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing, servicii de
promovare.

───────
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(210) M 2021 06101
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART ECO

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1033732/24.11.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: TEHNOLOGIE DE PREINOCULARE.

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 05.07.01

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
inchis, verde, bej

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesate,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor

───────

(210) M 2021 06104
(151) 02/09/2021
(732) BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL,

ALEEA MIREA MIOARA LUIZA,
NR. 1A, BL. N23, SC. 2, ET. 3,
AP. 27, BUCURESTI/SECTOR 1,
ROMANIA

(540)

WE ARE VOODOO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────
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(210) M 2021 06109
(151) 20/08/2021
(732) PATRU AGRO SRL, STRADA

CEAHLAU NR. 2A, BLOC 14,
AP. 4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP.1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE

FITOSTART PREMIUM
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1033731 din data 24.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ” TEHNOLOGIE DE PREINOCULARE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.07.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru
inchis, portocaliu, galben, gri

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

1. Produse chimice destinate agriculturii,
îngrășăminte pentru sol, fertilizatori.
5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide.
31. Produse agricole brute si neprocesate,
semințe proaspete si neprocesate.
44. Servicii pentru agricultura, drajarea
semințelor.

───────

(210) M 2021 06123
(151) 25/08/2021
(732) ROBERT-LAURENTIU-NICOLAE

GURAN, STR. LIVIU REBREANU
NR.7, BL.51, SC.2, ET.6, AP.72,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CORMORANII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00A859), rosu (HEX #ED3237), gri
(HEX #373435)

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

28. Articole și echipament de sport
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive

───────
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(210) M 2021 06136
(151) 30/08/2021
(732) ALL IN ONE LEARNING SRL,

STR. REPUBLICII NR. 109, ET.
2, AP. 5, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ALL IN ONE LEARNING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
7656 C, PANTONE Medium Purple C),
albastru (PANTONE Process Cyan C),
verde (PANTONE 361 C, PANTONE
7730 C)

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, activităţi de studiere a
pieţei şi de sondare a opinei publice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

GĂGENI NR. 92, PLOIEŞTI,
100126, PRAHOVA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14, SC.
B, AP. 41, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RHEINEXTRA MAGNIFIQUE
BRUT ESTD 1892

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.09

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06163
(151) 23/08/2021
(732) THE ICONIC ESTATE S.A., STR.
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(210) M 2021 06165
(151) 23/08/2021
(732) SC KINETO CONSULT SRL,

SOSEAUA COLENTINA NR. 3C,
BL. 33C, SC. A, AP. 30, ETAJ 7,
SECTOR 6, BUCURESTI, 021152,
ROMANIA

(540)

Kineto CONSULT
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1034087 din data 26.11.2021
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: ” Kineto” și ”CONSULT”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Consultații medicale, controale medicale,
servicii medicale, servicii de masaj, servicii de
fizioterapie.

───────

(210) M 2021 06203
(151) 25/08/2021
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT

BUDEȘTI, JUDEŢUL VRANCEA,
COMUNA COTEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, BL. F1, SC. C, ET.1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Mon Rose by Pandora
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06204
(151) 25/08/2021
(732) SLH CAPITAL SRL, ȘOSEAUA

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR.
42-44, BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
B, ETAJ 3, ARIPA B2, CAMERA
12, BIROUL 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vitalitas Centru de
longevitate activă

(531) Clasificare Viena:
02.07.23; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
555C), gri (Pantone 446C), albastru
(Pantone 2766C)

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii de
catering pentru cămine de bătrâni, servicii oferite
de creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe
timpul zilei (masă și cazare).
44. Servicii medicale, servicii de cămine de
bătrâni.

───────
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(210) M 2021 06206
(151) 25/08/2021
(732) AHMED DAVID ALTUNCI, ȘOS.

MIHAI BRAVU NR. 219, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EYFEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă florală, aromatizanți (uleiuri esențiale),
arome alimentare (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esențe
și uleiuri eterice, esențe eterice, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă de
esențe, produse aromatizante pentru alimente,
sub formă de uleiuri esențiale, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale sub formă de
emulsie, uleiuri esențiale utilizate la fabricarea
de lichide pentru țigări electronice, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea produselor
parfumate, uleiuri esențiale utilizate în procese
de fabricare, uleiuri esențiale vegetale, uleiuri
eterice, uleiuri naturale de uz cosmetic,
uleiuri nemedicinale, uleiuri parfumate, uleiuri
parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), preparate pentru curățare
și odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, articole de parfumerie și odorizante,
produse cosmetice, ceruri de masaj, produse
cosmetice nemedicinale, produse cosmetice
pentru copii, produse cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, produse cosmetice și preparate
cosmetice, preparate cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, creme de masaj,
nemedicinale, loțiuni parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), lumânări de masaj de uz cosmetic,
apă parfumată pentru lenjerie, ceară de parchet,
ceară naturală pentru podele, ceară pentru
lustruit, ceară pentru parchet, ceară preparată
pentru lustruire, ceruri de parchet și mobilă,
coloranți pentru toaletă, compoziții de curățare
pentru toalete, compoziții pentru curățarea
geamurilor, cârpe impregnate pentru lustruit,

degresanți pentru curățare, detartranți de uz
casnic, detartranți praf folosiți pentru mașina de
spălat, detergent pentru spălare, detergent solid,
cu eliberare în timp, pentru țevi de evacuare,
detergenți, decapanți pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curățare), produse de curățat,
produse de degresare, altele decât cele folosite
în procesele de fabricație, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru mașini
de spălat vase sub formă de gel, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă de
spumă, detergenți, alții decât cei folosiți în
timpul proceselor de fabricație și decât cei de
uz medical, geluri de curățare pentru wc-uri,
geraniol pentru parfumare, lichid pentru spălarea
vaselor, lichide antiderapante pentru dușumele,
lichide de curățare, lichide de curățare pentru
literele mașinilor de scris, lichide degresante,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, săpun de
uz casnic, săpun lichid pentru spălarea vaselor,
săpun pentru curățarea suprafețelor cu depuneri
de grăsime sau gudron, săpun praf, săpun în
calupuri pentru curățare menajeră, șampon de
covoare, uleiuri de curățare, uleiuri naturale de
curățare, produse de curățare sub formă de
spray de uz casnic.
5. Produse pentru purificarea aerului,
deodorante wc, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapițerie, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, dezodorizante
pentru automobile, dezodorizante pentru baie,
dezodorizante pentru covoare, dezodorizante
pentru frigider, dezodorizante pentru litiere,
dezodorizante pentru materiale textile,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare a
gunoiului, dezodorizante pentru îmbrăcăminte,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, preparate deodorante
universale pentru uz menajer, comercial sau
industrial, preparate dezodorizante pentru litiera
animalelor de companie, preparate pentru
dezodorizarea aerului care conțin cărbune activ,
preparate pentru dezodorizarea covoarelor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor
neplăcute, utilizate pe haine și materiale textile,
produse pentru eliminarea mirosului de animale
de companie, produse pentru odorizarea aerului,
produse pentru odorizarea aerului în automobile,
rezerve pentru dezodorizarea aerului, spray-
uri pentru dezodorizarea aerului, sprayuri
pentru dezodorizarea camerelor, sprayuri pentru
împrospatarea aerului, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
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preparate și articole dentare, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor.

───────

(210) M 2021 06207
(151) 25/08/2021
(732) SC TERMO AMBIENT DESIGN

SRL, STR. MĂLINULUI NR. 1,
LOT 2, JUDEȚUL CONSTANȚA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CALDORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
11. Aparate de încălzire (centrale termice) și
aparate și instalații sanitare.
35. Servicii de agenție de import-export,
furnizarea unei piețe comerciale online și offline
pentru cumpărătorii și vânzătorii de aparate de
încălzire (centrale termice) si aparate și instalații
sanitare.

───────

(210) M 2021 06208
(151) 25/08/2021
(732) YONGQIANG XU, STR. SCOLII

4A, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

IDei

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, instrumente pentru măsurarea
timpului, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, articole de
bijuterie, produse de bijuterie, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal, brățări
de identificare (bijuterii), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții.
26. Flori artificiale, elastice de păr, articole
de mercerie, accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de cusut și articole decorative din
materiale textile, respectiv: flori artificiale,
ghirlande artificiale pentru Crăciun, ghirlande
artificiale cu lumini pentru Crăciun, coroane
artificiale pentru Crăciun, coroane artificiale
cu lumini pentru Crăciun, insigne pentru
purtare, nu din metale preţioase, ace pentru
maşina de cusut, funde pentru păr, broşe
(accesorii de îmbrăcăminte), nasturi, croşete/
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ace de croşetat, articole decorative pentru păr,
panglici elastic, broderie/articole ornamentale
(broderie), închizători pentru îmbrăcăminte,
mercerie (articole necesare în croitorie), cu
excepţia aţelor, panglici de mercerie, funde
de mercerie, elastice de păr, agrafe de păr/
ace de păr, agrafe de păr/clame de păr,
plase pentru păr, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
copci (mercerie), andrele, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în ac,
ace, ace cu gămălie, altele decât bijuteriile, ace
de cusut, degetare pentru cusut, seturi de cusut,
şireturi pentru pantofi, pernuţe de umeri pentru
îmbrăcăminte, capse, închizători cu fermoar/
fermoare, articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanțuri), fructe, flori și legume
artificiale.

───────

(210) M 2021 06211
(151) 25/08/2021
(732) AURORA COM SRL, STR.

LIBERTĂŢII NR. 38, JUD.
VRANCEA, ODOBEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, BDUL
CAROL I NR. 4, CORP A, ETAJ 1,
BIROU 107, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

AURORA DUPĂ
REȚETE VECHI

(531) Clasificare Viena:
02.03.04; 05.01.03; 26.01.05; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
albastru, maro, crem, roşu, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, albumină pentru uz
culinar, alginaţi pentru uz culinar, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge, ulei de
oase, comestibil, bulgogi, nuci glasate, caviar,
mezeluri, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu
vii, crochete, crustacee, nu vii, ulei de măsline
extra virgin alimentar, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
hrană pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, produse
alimentare pe bază de peşte, carne uscată prin
îngheţare/carne liofilizată, vânat, nu viu, gelatină,
şuncă, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog,
gelatină alimentară, klipfish(cod sărat şi uscat),
untură, lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie
pentru uz culinar, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat/pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
ulei de porumb alimentar, margarină, carne, piftie
din carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, uleiuri alimentare, ulei de
măsline alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, pectină pentru uz culinar, porc,
păsări de curte, nu vii, creveţi, nu vii, ulei de
rapiţă alimentar, somon, nu viu, cărnuri sărate,
peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, castraveţi de mare, nu vii, extracte din
alge de mare alimentare, seminţe, preparate,
ulei de susan alimentar, moluşte, nu vii, ulei
alimentar din boabe de soia, languste, nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, burtă,
ton, nu viu, satay, duck confits, andouillettes,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, agar-agar pentru
scop culinar, moluşte, nu vii.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (RFP), închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
cercetare de marketing, marketing, marketing
în cadrul editării produselor software, servicii
de relaţii media, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,

închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare., servicii
de comunicaţii corporative, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri),
ambalarea bunurilor, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, servicii
de îmbuteliere, servicii de debarasare,
depozitarea de bunuri, depozitare/înmagazinare,
logistica transporturilor, închirierea de maşini,
închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de
frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice
pentru alimente, închirierea de vehicule,
închirierea de depozite, împachetarea bunurilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bar,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
sculptură în alimente, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────
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(210) M 2021 06212
(151) 25/08/2021
(732) PEDALAS RO SRL, ŞOS. REDIU

NR. 6A, BL.482E, SCARA D, ETAJ
3, AP.16, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

PEDALAS MOVING
FOR A BETTER LIFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, afișaj, agenții
de relații cu publicul, campanii de marketing,
căutare de sponsorizare, creare de texte
publicitare, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, întocmire de reclame,
marketing pentru evenimente, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web,
furnizare de informații de afaceri prin intermediul
unui site, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru biciclete.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, educație, divertisment și
sport, servicii educative, de divertisment și
sportive, acreditare (certificare) de performanțe
educaționale, activități de divertisment, sportive
și culturale, servicii oferite de cluburi de fani,
certificare de servicii de educație, certificare
de competențe profesionale, divertisment de
tipul turneelor, divertisment interactiv on-line,
educație și instruire, furnizare de conținut audio

online nedescărcabil, furnizare de activități
recreative, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
furnizare de divertisment online sub formă
de campionate sportive fantastice, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor
de transmisie video la cerere, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de săli
amenajate pentru activități de recreere, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de știri referitoare la sport,
furnizare de spații pentru petrecerea timpului
liber și recreere, îndrumare, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități recreative, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare
de evenimente de ciclism, coaching sportiv,
antrenament sportiv, arbitraj sportiv, servicii
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
activități sportive, antrenamente sportive, sport
și fitness, cronometrarea manifestărilor sportive,
organizarea turneelor sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de activități sportive și competiții
sportive, pregătirea profesorilor de sport,
închirierea terenurilor de sport, organizarea de
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, servicii de
educație sportivă, cursuri de pregătire sportivă,
coordonare de evenimente sportive, furnizare
de informații despre exerciții fizice pe un
site web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre educație fizică pe
un site web online, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, organizare de
curse de biciclete, organizare, planificare și
coordonare de curse de biciclete.

───────

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGĂ NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA
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(210) M 2021 06213
(151) 25/08/2021
(732) VITISIM COTEȘTI S.R.L., SAT

BUDEȘTI, JUDEŢUL VRANCEA,
COMUNA COTEŞTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
NR.11, BL. F1, SC C, ET 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

mon rose by Pandora

(531) Clasificare Viena:
05.05.15; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice cu excepţia berii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06214
(151) 25/08/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ed EUROPEAN DRINKS
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
01.03.16; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, alb, galben deschis,
galben închis

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

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 06215
(151) 25/08/2021
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE ET

DE PARTICIPATIONS ROULLIER
SA, 27 AVENUE FRANKLIN
ROOSEVELT, SAINT-MALO,
35400, FRANȚA

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

(540)

IRYS

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

1. Îngrășăminte, biostimulatori foliari,
biostimulatori pentru sol, produse organice și
minerale pentru a stimula fertilizarea și creșterea
plantelor și culturilor.

───────

(210) M 2021 06219
(151) 25/08/2021
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR.1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. PORTULUI NR.23, NAVROM
RIVER, ETAJ 3. CAM.302, JUD.
GALAŢI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Pretzelino JOY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
30. Produse de panificatie, covrigi, covrigi simpli,
covrigi cu mac, covrigi cu susan, covrigi pe
sir, covrigi cu seminte, covrigi pentru bere,
covrigi sarati, covrigei vanilati, covrigei cu
spanac, covrigei cu lapte si miere, covrigei
cu masline, covrigi cu tărâțe fără sare și
fără zahăr, covrigei mini pretzels, drojdie,
praf de copt, scorţişoară (condiment), cuişoare
(condiment), miere, melasa, zahar, cacao, jeleuri
de fructe (dulciuri), fursecuri, fursecuri cu
glazura, fursecuri cu crema, fursecuri umplute,
piscoturi, biscuiti, biscuiti de casa, biscuiti cu
gem, biscuiti cu creme, dulciuri, rulorui, faina,
pufuleti, covrigei, saratele, sticksuri, crochete,
biscuiti aperitiv.

───────
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(210) M 2021 06220
(151) 25/08/2021
(732) QUANTUM CONSTRUCT SRL,

STR. FOLTANULUI NR.131A,
CAMERA 2, JUD. GALAŢI,
VANATORI, GALAȚI, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. PORTULUI NR.23, NAVROM
RIVER, ETAJ 3 CAM. 302, JUD.
GALAŢI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Q QUANTUM GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
6. Structuri metalice, hale metalice, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, oţel, oţel cornier, benzi
metalice, sârmă ghimpată, balize metalice,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
plăci metalice de construcţie, cadru metalic
pentru construcţie, bolţuri metalice, suporturi
metalice pentru construcţie, materiale de
construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare
pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
construcţii, construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, cleme metalice pentru

cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea
metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,
garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.
37.  Construcţia de hale industriale,  constructia
de hale frigorifice, constructia de hale agro-
zootehnice, servicii de acoperisuri, servicii
in domeniul constructiilor, consultanta privind
constructiile metalice, servicii privind instalarea
echipamentelor, servicii de electricieni, lucrări
de construcții de inginerie civilă, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), lucrări de
reparații în construcții, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări
și construcții, constructii conexe, construire de
fundaţii pentru structuri industriale, lucrări de
construcții subterane, lucrări de etanșeizare
(construcții), amenajare de terenuri (construcţii),
închirieri de utilaje si echipamente pentru
construcţii, reparaţii sau întreţinere de maşini
şi aparate pentru construcţii, lucrări de reparaţii
în construcţii, toate aceste servicii in legatura
cu produsele: structuri metalice, hale metalice,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, oţel, oţel
cornier, benzi metalice, sârmă ghimpată, balize
metalice, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, plăci metalice de construcţie, cadru
metalic pentru construcţie, bolţuri metalice,
suporturi metalice pentru construcţie, materiale
de construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare
pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
construcţii, construcţii metalice, construcţii
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metalice transportabile, cleme metalice pentru
cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea
metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,
garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.

───────

NR.14, JUD. CONSTANTA,
NAVODARI, 077040, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Check-in Coffee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.03.02

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

clase:
30. Cafea
35. Încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse

───────

(210) M 2021 06223
(151) 25/08/2021
(732) ALEXANDRA GOSPODARU, STR.

SMARANDA BRAIESCU, 16, BL
2B SC B ET 3 AP 27, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014202, ROMANIA

(540)

PESCARIA TOHANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.09.10

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

29. Preparate din peşte (pește gătit), mâncăruri
gătite constând în principal din pește.

───────

(210) M 2021 06221
(151) 25/08/2021
(732) MIHAI DUICU, SALCAMILOR,
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(210) M 2021 06224
(151) 25/08/2021
(732) ADINA BUZATU, ŞOS. VITAN

BARZESTI NR. 7D-7E, CORP A,
ET.14, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
SARA DENISE ARZAN, ŞOS.
VITAN BARZESTI NR.7D-7E,
CORP A, ET.14, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STREET ADINA BUZATU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Bijuterii.
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 06225
(151) 25/08/2021
(732) MIB PRODCOM SRL, STR.

TEODOR MIHALI NR. 39-43,
SP.COM. 1 PARTER, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400591, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Aluneta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 03.05.03; 05.07.06

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#7a3111)

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

31. Fructe şi legume proaspete, produse
agricole, horticole şi forestiere, plante şi flori
naturale.

───────
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(210) M 2021 06226
(151) 28/08/2021
(732) RADU-BOGDAN TIRINTICĂ,

STR. MINEI BL. 39, SC. 2, AP. 15,
JUDEŢ HUNEDOARA, PETRILA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 18.01.09; 14.07.09

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

clase:
42. Servicii de inspecție tehnică, cântărire de
vehicule, consultanță tehnică în materie de
testare, control tehnic și inspecție, dezvoltare
de metode de testare, inspecția automobilelor
terestre (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), inspecția
autovehiculelor (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice), inspecția
autovehiculelor înainte de transport (verificarea
stării tehnice pentru circulația pe drumurile
publice), inspecția instalațiilor și utilajelor,
inspecții tehnice de automobile, servicii de
analiză a anvelopelor, servicii de analiză
și de testare referitoare la aparate pentru
ingineria electrică, servicii de control de
calitate și de autentificare, servicii de testare
tehnică, testare de vehicule, testare de
utilaje, testare ecologică a emisiilor de gaze
arse, testare industrială asistată de calculator,
testare științifică asistată de calculator, testarea
(inspecție) vehiculelor pentru verificarea stării
adecvate pentru circulația pe drumuri publice,
testarea funcționalității mașinilor.

───────

(210) M 2021 06227
(151) 25/08/2021
(732) SC COMOARA MUNȚILOR

TRASEE MONTANE SRL,
BULEVARDUL CETĂȚII NR. 46,
CAM.1, SC. A, ET. 4, AP. 17,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

COMOARA MUNȚILOR
Trasee montane

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 06.01.02; 05.01.01

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

clase:
39. Servicii de rezervarea locurilor de călătorie,
transportul cu autobuzul, transportul cu maşina,
servicii de şoferie, însoţirea turiştilor, transportul
de pasageri, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, servicii
de transport, transportul turiştilor, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informaţii
despre transport, logistica transporturilor,
rezervări de călătorie, rezervarea locurilor de
călătorie.
41. Efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea
de excursii de căţărare cu ghid, servicii de
tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, educaţie
fizică, instruire practică (demonstraţii), furnizarea
facilităţilor de recreere (rapel, rafting, tiroliană),
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
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recreaţionale (asistență/ghidaj), servicii de
tabere sportive, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de echipament sportiv, cu excepţia
vehiculelor, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională și instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire).

───────

(210) M 2021 06228
(151) 25/08/2021
(732) MEGA PRINT S.R.L., PIAȚA 1

MAI NR. 4-5, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Te Me

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Caiete, caiete școlare, caiete de scris,
caiete de exerciții, caiete pentru caligrafie cu
stiloul, caiete de activități individuale, caiete
de activități pentru copii, hârtie și carton,
produse de imprimerie, materiale didactice și
de instruire, rechizite școlare, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare.

───────

(210) M 2021 06229
(151) 25/08/2021
(732) ALEXANDRU-MARIAN FLOREA,

INTRAREA ATASAMENTULUI
NR. 1, SECTOR 3 , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

CANTEMIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.11; 05.05.01

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

43. Servicii de restaurant, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii furnizate în
legătură cu prepararea de alimente şi băuturi,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi),
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
45. Servicii de înmormântare, servicii
de crematoriu, servicii de îmbălsămare,
organizarea ceremoniilor funerare, activităţi
funerare.

───────
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(210) M 2021 06231
(151) 25/08/2021
(732) BOGDAN-CRISTIAN

GEORGESCU, STR. PECINEAGA
NR. 10, BL. 17C, SC. 2, ET. 2,
AP. 20, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

meșterulbun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, servicii de construcţii de
clădiri, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, furnizarea de informaţii în domeniul
construcţiilor, lucrări de instalaţii electrice, lucrări
de instalaţii sanitare şi de încălzire centrală şi
de montaj de echipamente şi utilaje tehnologice
la clădiri şi construcţii inginereşti, construcţii de
ansambluri rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii
comerciale, precum şi servicii de reparaţii şi
întreţinere a acestora, servicii de supervizare şi
conducere a lucrărilor de construcţii.

───────

(210) M 2021 06233
(151) 25/08/2021
(732) ALYMAR BUSINESS SRL, STR.

MAIOR VASILE BACILA, NR.3,
BL.2, SC.2, ET.2, AP.30, SECTOR
2, BUCURESTI, 022841, ROMANIA

(540)

Alyshor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 05.03.13

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone RED
032C), verde, gri, alb

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06235
(151) 25/08/2021
(732) GABRIEL CRISTIAN BUZDUGAN,

STR. GIORDANO BRUNO NR. 70,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400243, CLUJ, ROMANIA

(540)

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

20. Mobile, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai acestora sau din material plastic, cuști pentru
câini.

───────

(210) M 2021 06236
(151) 26/08/2021
(732) MEDIA DEFENDER SRL, STRADA

CRISTIAN NR. 20, ET.5, AP.17,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550073,
SIBIU, ROMANIA

(540)

VACCIN.LIVE

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ff0066,
#ff3366), negru (HEX #000000)

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

9. Aplicații software pentru web, aplicații
software descărcabile, aplicații software,
aplicații software pentru telefoane mobile,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru dispozitive fără
fir, software și aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software de aplicații pentru
dispozitive mobile, software pentru aplicații
de calculator destinat utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, cititoare de coduri de
bare, cititoare de coduri de bare (decodoare),
software de calculator descărcabil, software
de calculator (programe), software de aplicații
de calculator, software de calculator pentru
integrarea aplicațiilor și a bazelor de date,
software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (api), software pentru
telefoane mobile, programe informatice utilitare
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, scanere, scannere

portabile, scanere electronice, scaner de mână,
scanere pentru digitizare, scanere mobile
pentru documente, scanere pentru coduri de
bare, software de calculator pentru scanarea
imaginilor și a documentelor, software de
recunoaștere optică a codurilor de bare, software
pentru aplicații web și servere.

───────

(210) M 2021 06237
(151) 26/08/2021
(732) A&A MEDICAL VET SRL, STR.

TÂRGU NEAMŢ NR. 30, BL. 715A,
PARTER, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

A&A Medical Vet

(531) Clasificare Viena:
03.06.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, antibiotice de uz veterinar,
dezinfectante de uz veterinar, preparate
bacteriene pentru uz medical și veterinar,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
veterinare, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, insecticide pentru spălat, loțiuni
pentru scopuri veterinare, medicamente de uz
veterinar, celule stern pentru scopuri veterinare,
preparate veterinare, preparate igienice de
uz veterinar, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, reactivi chimici pentru analize
(de uz veterinar), medicație de uz veterinar
pentru calmarea durerii, preparate veterinare
pentru tratarea infecțiilor bacteriene intestinale,
preparate de diagnosticare de uz medical sau
veterinar, tratamente (medicinale) pentru pielea
animalelor.
31. Alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

143

de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
ficat pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de pui pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente
la conservă pentru animale, alimente pe bază
de lapte pentru animale, alimente pe bază de
ovăz pentru animale, alimente pentru animale
care dau lapte, alimente pentru animale de
fermă, alimente pentru animale marine, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
alimente pentru animale, pe bază de lapte,
alimente pentru căței, alimente pentru găini,
alimente pentru oi, alimente pentru păsări de
curte, alimente pentru pisici, alimente pentru
pisici pe bază de sau care conțin pește, alimente
pentru viței, alimente sub formă de inele pentru
hrănirea câinilor, alimente sub formă de inele
pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de semințe
sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea vitelor,
făină de arahide pentru animale, turte de arahide
pentru animale, arpacaș pentru păsări, biscuiți
de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, bulgări de sare pentru
animale, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, băuturi pentru pisici, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
reziduuri din tratarea grăunțelor de cereale,
pentru hrana animalelor, crevete în saramură
pentru hrană de pești, delicatese pentru păsări,
comestibile, culturi conservate pe post de hrană
pentru animale, drojdie pentru nutreț de animale,
drojdie uscată activă pentru animale, substanțe
alimentare fortifiante pentru animale, furaje
pentru cai, fân, făină de ovăz pentru consum de
către animale, făină de pește pentru consumul
animal, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), făină din semințe de in pentru consum
animal, făină pentru animale, germeni de grâu
pentru consum animal, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană

de animale care conține fân uscat la aer, hrană
de animale derivată din fân, hrană de animale
derivată din fân uscat la aer, hrană de animale
derivată din materie vegetală, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, hrană de animale
sub formă de bucăți, hrană de animale sub
formă de granule, hrană de animale sub formă
de nuci, hrană la conservă care conține carne
pentru animale tinere, hrană la conservă pentru
câini, hrană la conservă pentru pisici, hrană
mixtă pentru animale, hrană pe bază de cereale
pentru animale, hrană pe bază de sos de soia
(hrană pentru animale), hrană pentru animale de
companie, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru căței, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), mâncare pentru hamsteri, mâncare
din semințe de rapiță pentru consum animal,
nutreț fortifiant pentru animale, nisip pentru găini,
oase comestibile și sticksuri pentru animale de
casă, oase de mestecat pentru câini, produse
pentru îngrășarea animalelor, înlocuitori de lapte
pentru utilizare ca alimente pentru animale, oase
pentru câini, oase și batoane de mestecat pentru
animale domestice, făină de orez (nutreț), orez
natural utilizat ca furaj pentru animale, ovăz
pentru a fi consumați de animale, oxid de calciu
pentru furaje, ovăz procesat pentru consum de
către animale, pastă de amidon (hrană pentru
animale), turte de porumb pentru vite, porumb
pentru consum de către animale, praf de semințe
de ulei pentru animale, preparate alimentare
pentru albine, preparate alimentare pentru câini,
preparate alimentare pentru pisici, preparate
comestibile pentru cai, preparate din cereale
fiind hrană pentru animale, prăjituri de ovăz
pentru a fi consumate de animale, prăjituri din
cereale pentru animale, hrană pentru păsări,
produse pentru păsări ouătoare, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
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produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente pentru
animale, substanțe nutritive (hrană) pentru pești,
substanțe de alimentare pentru albine, săruri
minerale pentru bovine, tablete de drojdie pentru
a fi consumate de animale, turte de oleaginoase,
sare pentru vite, urluială (hrană pentru animale).
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de agenție de publicitate,
închirierea spațiului publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigații privind afacerile, consultanță în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
oferirea de informații în domeniul afacerilor,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terților, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstrații cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de facturare,
studii de marketing, servicii de informații privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,

închiriere  de  echipament  de  birou  înspații 
pentru  co-working,  servicii de  lobby 
commercial, machetare  pentru  promoțiile 
publicitare  sau  de vânzări,  negocierea  și 
încheierea  de  tranzacții  comerciale  pentru 
terți,    negocierea    contractelor  de   afaceri
pentru   terți,  publicitate  online  pe  o  rețea
de  calculatoare,  furnizarea  unei piețe  
comerciale  online  pentru  cumpărătorii și  
vânzătorii  de   bunuri  și  servicii,  sondaje  de
opinie,    organizarea   de  expoziții   în
scopuri   comerciale  sau   publicitare,
organizarea  de  târguri  comerciale, 
organizarea  de  spectacole în  scopuri 
promoționale,  publicitate  exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, promovarea vânzărilor pentru terți,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, marketing cu public țintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-gros
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, administrare a
afacerilor pentru cabinete veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
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de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, instruire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,
organizare de expoziții de animale în scopuri
culturale sau educative.
42. Servicii de laborator veterinar (cercetare
medicală veterinară).

───────

(210) M 2021 06238
(151) 26/08/2021
(732) DIANA-ELENA CRISTIAN,

STRADA CONSTANTIN D. STAHI
NR. 3, ETAJ 2, APARTAMENT
7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Sonica
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 06239
(151) 26/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Alergiclar by QF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinala,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
si alte substanțe de spalare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca si sago, faina si preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie si cofetărie,
ciocolata, înghetata, șerbeturi si alte glazuri

39. Servicii de ambulanță veterinară (transport).
41. Educație, instruire, divertisment, publicare

veterinare,   servicii  de  vânzare  cu  ridicata  în
legătură   cu   articole   veterinare,   servicii    de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate și
articole veterinare.

servicii de informații veterinare oferite pe
internet.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru
persoane și animale, Servicii de medicină
alternativă, creșterea animalelor, îngrijirea
animalelor, servicii de acvacultură, servicii de
aromaterapie, terapie asistată cu animale servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening) pentru animale,
servicii medicale clinice, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, servicii de
telemedicina, exterminarea dăunătorilor pentru
agricultură, acvacultură, horticultură, asistență
veterinară, servicii chirurgicale veterinare,
servicii de informare cu privire la produsele
farmaceutice veterinare, servicii agricole și
veterinare, servicii veterinare, furnizare de
informații despre servicii veterinare, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

146

comestibile, zahar, miere, melasa, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, otet, sosuri.
35. Servicii de comerţ si de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06240
(151) 26/08/2021
(732) Q.F. LABORATORIES SRL,

STR. MILANO NR. 12, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Dermaticlar by QF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinala,
uleiuri esențiale, parfumuri, preparate de albire
si alte substanțe de spalare, preparate de
curățenie, lustruire, degresare si abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale si
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, plasturi, materiale
de pansat, dezinfectanti, produse pentru
distrugerea dăunătorilor.
30. Ceai, cafea, cacao, orez, paste si taitei,
tapioca si sago, faina si preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie si cofetărie,
ciocolata, înghetata, șerbeturi si alte glazuri
comestibile, zahar, miere, melasa, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, otet, sosuri.
35. Servicii de comerţ si de publicitate cu privire
la produsele naturiste proprii.

───────

(210) M 2021 06241
(151) 26/08/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Îngerii Păzitori
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
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spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate

prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
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difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video

la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
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publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de

televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
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producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea

de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
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de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 06242
(151) 26/08/2021
(732) LAURENȚIU CRĂCIUN, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 42, SAT
IZVORANI, JUDETUL ILFOV, COM.
CIOLPANI, ILFOV, ROMANIA

(540)

LAURENȚIU CRĂCIUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicaţii, comunicare prin
bloguri online, comunicare prin canale video
online, comunicare prin retele de socializare
online, servicii de difuzare şi transmitere de date,
furnizarea de camere de chat pe internet și
forumuri online.
41. Servicii de educaţie, instruire, divertisment,
activităţi culturale, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, organizarea și susţinerea
concertelor, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de amuzament, săli de
concerte, servicii de orchestră, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
planificarea petrecerilor (distracţii), producerea
spectacolelor, producerea de programe de radio
şi televiziune, servicii de înregistrare în studio,
servicii de agenţii de bilete (divertisment), servicii
de producție video, producție de casete video
și videodiscuri, producție de materiale video,
servicii de creare de podcast cu muzică,
materiale video și filme, crearea de colaje video
si foto, servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, creare de continut
video și foto în scop de divertiment, furnizare

de video și foto, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de video si foto cu scop de divertisment prin
intermediul retelelor de socializate online, editare
de casete video și videodiscuri, realizarea de
emisiuni de divertisment, tradiţie şi cultură.

───────

(210) M 2021 06243
(151) 26/08/2021
(732) MANCUNIANS GROUP SRL, STR.

GRĂNICERILOR NR. 107, AP. 9,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

Karaffe

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind
afacerile, cercetări privind afacerile, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, negocierea şi încheierea
de tranzacţii comerciale pentru terţi, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
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serviciilor aparţinând terţilor, servicii de
intermediere comercială, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, demonstrații cu
produse, distribuirea de eşantioane, proiectarea
de materiale publicitare, servicii de agenţie
de import-export, servicii de lobby comercial,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, marketing, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a
produselor precum: carne, peşte, păsări de curte
şi vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, fructe
cristalizate, fructe glazurate, băutură din lapte şi
fructe (milk shake), lichior de ouă non-alcoolic,
băuturi pe bază de lapte, substituenţi de lapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, amestecuri
cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine,
uleiuri şi grăsimi alimentare, crustacee, moluşte,
mezeluri, alge de mare conservate, supe,
trufe, tempeh, satay, legume, procesate, fructe,
procesate, ratatouille, duck confits, andouillettes,
budincă albă, choucroute garnie, hash browns,
omletă, rulouri de varză umplute cu carne,
concentrat pe bază de legume şi fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
agar-agar pentru scop culinar, flori comestibile,
uscate, cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, bibimbap, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, batoane şi gustări
pe bază de cereale, sandvişuri, pâine, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, mix pentru
clătite sărate, pudră, glazură şi cocă pentru
produse de patiserie şi cofetărie, ciocolată,
băuturi din ciocolată cu lapte, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi din cafea cu lapte, cafea
neprajită, preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, băuturi pe bază de
cafea, arome de cafea, băuturi pe bază de ceai
cu lapte, spume de ciocolată, spume pentru
desert, decoraţiuni din ciocolată, paste tartinabile
pe bază de ciocolată, bomboane, praline,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, sosuri pentru salate, dulce de leche,
gheaţă (apă îngheţată), feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
orezul şi/sau pastele/ feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient orezul/pastele,
pacheţele de primăvară, jeleu de fructe, coulis de
fructe, bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale

şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cafenea, bar,
snack-bar, pensiune, hotel, cantină, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de
bucătari personali, servicii de barmani, servicii
de informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 06244
(151) 26/08/2021
(732) DAMY ORTOMED SRL, STR.

MACIESULUI, NR. 6, JUDETUL
MURES, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MEDTOTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

35. Servicii de marketing şi promovare,
publicitate online pe o reţea de computere,
managementul afacerilor, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
recrutarea personalului, toate aceste servicii
în legătură cu domeniul medical, facturare
medicala, compilare automată a datelor
medicale în baze de date computerizate,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice și sanitare și de
produse medicale, servicii administrative privind
trimiterea pacientilor, tinere a evidenței dosarelor
și fișelor privind istoricul medical personal.
39. Servicii de ambulanta (transport), transportul
pasagerilor cu ambulanta, insotirea pacientilor in
timpul transportului.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, publicare de lucrări ştiinţifice
privind tehnologia medicală, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, servicii
educative pentru adulţi în domeniul medicinei,
instruire şi pregătire în domeniul medical,
organizare de seminarii şi congrese în domeniul
medicinei, publicare de jurnale, cărţi şi manuale
în domeniul medicinei, servicii educative şi de
instruire, furnizare de informaţii cu privire la
prevenirea diferitelor boli.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, consiliere în materie
de sănătate, consultatii medicale, controale
medicale, servicii de spitalizare, furnizare
de centre de recuperare fizică, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, management de
servicii de asistență medicală, monitorizarea
pacienților, servicii de clinici medicale și
de sănătate, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de
îngrijire mentală, îngrijire paliativă, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii

farmaceutice, consiliere farmaceutică, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii de stomatologie, optometrie și sănătate
mintală, servicii dermatologice pentru tratarea
afecţiunilor pielii, consultații medicale, informații
medicale, efectuarea examenelor medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de analize medicale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), analize medicale pentru diagnosticul
și tratamentul persoanelor, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, precum
examinările cu raze x şi prelevarea de probe de
sânge, servicii de psiholog, servicii de evaluare
medicala, compilarea rapoartelor medicale,
servicii de imagistica medicala, testare genetica
in scopuri medicale, testare psihometrica
in scopuri medicale, analiza toxicologica in
scopuri medicale, analiza alcoolemiei in scopuri
medicale, analiza tesuturilor umane tratament
medical, furnizare de asistență medicală pentru
monitorizarea pacienților care urmează un
tratament medical, screening de adn pentru
scopuri medicale, servicii de ultrasunete pentru
scopuri medicale, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de consiliere medicală la domiciliu, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii
de evaluare medicală pentru pacienţii care se
recuperează, în scopul ghidării tratamentului şi
evaluării eficienţei, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, tratamente
terapeutice pentru față si corp, consultanta si
consiliere legate de nutritie, servicii de terapie,
fizioterapie / terapie fizică.

───────
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(210) M 2021 06245
(151) 26/08/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1, AP.2,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Vinerea Filmului Românesc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program tv (tipărituri), publicații periodice tipărite
în domeniul filmelor.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului

publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
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servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea
de texte publicitare, promovarea serialelor
(filme) pentru terți, promovare filme, regie
de film pentru filme publicitare, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică și
filme descărcabile și preînregistrate, publicitate
pentru cinematografe, publicitate pentru
pelicule cinematografice, publicitate pe peliculă
cinematografică, intermediere publicitară în
cinematografe, publicitate în cinematografe,
producție de reclame cinematografice, închiriere
de timp publicitar în cinematografe.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii

la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
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de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal
de internet care conține programe video la
cerere, transmisii audio, video și multimedia prin
internet și alte rețele de comunicații, transmisie
de filme video, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de filme cinematografice prin satelit,
radiodifuziune de filme cinematografice pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, transmitere pe
internet de materiale video, filme, poze, imagini,
text, fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de

text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
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televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale

video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de filme, distribuție
de filme, divertisment prin filme, proiecții de
filme cinematografice, pregătirea subtitrărilor
pentru filme, proiecție de filme video, dublare
de filme, filme cinematografice (proiecții de -),
prezentare de filme cinematografice, furnizare
de filme nedescărcabile, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme pentru
televiziune, servicii pentru difuzarea de filme
cinematografice, producție de efecte speciale
pentru filme, servicii pentru producția de filme
cinematografice, creare de formate pentru filme,
producție de spectacole și filme, producție de
filme în studiouri, furnizare de informații despre
filme, închiriere de filme pe dvd, producție de
filme cinematografice de animație, prezentări de
filme în scopuri educative, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, prezentări de
coloane sonore pentru filme video, servicii de
înregistrări în studio pentru filme, producție
de filme de televiziune și cinematografice,
servicii informative cu privire la filme video,
producție de filme în scopuri de divertisment,
închirieri de filme cinematografice și înregistrări
sonore, servicii de informații despre programul
filmelor, producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de studio pentru înregistrarea
filmelor cinematografice, închiriere de decoruri
pentru televiziune și filme cinematografice,
închiriere de filme preînregistrate sub formă
de discuri, servicii de divertisment sub formă
de filme cinematografice, servicii în producția
de filme cinematografice și telefilme, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, furnizare de filme, nedescărcabile, cu
ajutorul serviciilor de transmisie video la cerere,
producție de filme pe bandă video și pe dvd-
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uri, servicii de înregistrări audio, de filme, video
și de televiziune, servicii de animație și efecte
speciale pentru filme și video, furnizare de
servicii de divertisment prin intermediul filmelor
video, furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii
de editare în procesul de post-producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor, servicii
educative în arta cinematografiei, adaptări
și montaje cinematografice, montaj de filme
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul reprezentațiilor cinematografice, pregătire
de programe de știri pentru cinema,
planificarea proiecțiilor cinematografice, servicii
de divertisment cinematografic, consultanță
privind producțiile cinematografice și muzicale.
42. Crearea şi dezvoltarea hardware şi software
de calculator, proiectare si dezvoltare de
software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, servicii de design
privind publicarea de documente, furnizare de
acces temporar la program software care nu
poate fi descărcat pentru crearea si publicarea
de jurnale si bloguri personale online, proiectare
si inginerie personalizată referitoare la sisteme
de telefonie, sisteme de televiziune prin cablu
si fibră optică, dezvoltare de software de
calculator pentru crearea de ghiduri electronice
de programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de

socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
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toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 06247
(151) 26/08/2021
(732) SMART RAINBOW SRL, STR.

ANA IPĂTESCU, NR.9, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 54077,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

FEVERLESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moş
şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals, accesorii pentru
a răsuci pe par, accesorii pentru cozi de cal
și panglici pentru păr, accesorii pentru prins
părul, ace de fixare a meșelor false la spate
pentru coafura japoneză (tabodome), ace de
ondulat părul, ace de păr, agrafe speciale
pentru eșarfele de obi (obi-dome), agrafe și
cleme de păr, agrafe pentru păr, agrafe folosite
la ondularea părului, agrafe de prins părul,
agrafe (accesorii pentru păr), ace pentru păr,
ace ondulate pentru păr, ace de prins părul,
ace de prins părul (accesorii pentru păr), ace
de păr ornamentale pentru coafuri japoneze
(kogai), aranjamente de flori artificiale, articole
de păr (decorativ, fixare și protetice), articole
decorative pentru păr, bandă adezivă pentru
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meșe pentru fixarea unei meșe de cap, bărbi
false, bonete pentru vopsirea părului, bigudiuri
electrice, bigudiuri din spumă, bigudiuri care nu
sunt electrice, bețe pentru decorarea părului,
bețe pentru coafarea părului, benzi pentru păr,
benzi pentru fixarea perucilor, benzi elastice
pentru păr, broderie pentru îmbrăcăminte, broșe
(accesorii de îmbrăcăminte), buchete din flori
artificiale, bucle de păr, broderie, butoni, clame
de păr, clipsuri de ondulat părul, clești (accesorii
pentru păr), cocarde, dantele, cosițe de păr
împletit, elastic pentru prinderea părului, elastice
de păr, elastice pentru păr, extensii de păr,
păr fals, fileu pentru păr, fileuri de păr, fileuri
pentru barbă, flori artificiale, ghirlande artificiale,
funde pentru păr, fructe, flori și legume artificiale,
folie pentru vopsit părul, folii de aluminiu pentru
vopsit șuvițe de păr, nasturi, nasturi fantezie
folosiți ca ornament, mustăți false, moțuri
(pompoane), meșe (de păr), meșe false de
păr pentru coafura japoneză (tabomino), meșe
pentru coafuri japoneze (kamishin), mărgele
pentru meșteșuguri, mărgele pentru ornament,
mărgele, altele decât pentru crearea de bijuterii,
ondulatoare de păr, altele decât articolele
manuale, ondulatoare de păr, electrice, cu
excepția ustensilelor de mână, ondulatoare
de păr, electrice sau neelectrice, altele decât
instrumente manuale, ondulatoare pentru păr,
ornamente cu canafi pentru coafuri japoneze
(negake), ornamente de pălării (nu din metale
prețioase), ornamente de păr (cu excepția
celor din metale prețioase), ornamente de păr
sub formă de împletituri în păr, ornamente
pentru pălării, ornamente pentru păr, ornamente
pentru păr sub formă de piepteni, ornamentei
pentru coafuri de mireasă, sub formă de
piepteni, paiete, paiete pentru îmbrăcăminte,
paiete pentru împodobire, cu excepția celor
din metale prețioase, panglici de catifea,
panglici de mătase, panglici de păr, panglici de
păr pentru coafuri japoneze (tegara), panglici
decorative, panglici din hârtie (ornamente pentru
păr), panglici elastice, panglici elastice pentru
păr, panglici (mercerie), panglici pentru cozi
împletite pentru coafură coreeană (daeng-gi),
panglici pentru împachetare, panglici pentru
ambalarea cadourilor, din material textil, panglici
pentru împachetat cadouri, bentițe pentru păr,
păr fals, păr fals pentru coafuri japoneze
(kamoji), păr sintetic, păr uman, pene (accesorii
vestimentare), pene decorative, pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), pene de pasăre
(accesorii de îmbrăcăminte), perii de ondulat
părul, cu excepția celor electrice, peruci, peruci
de clovn.

───────

(210) M 2021 06248
(151) 26/08/2021
(732) FEODOR SIMION, STR. 13

DECEMBRIE NR. 61, BL. 28, SC. B,
AP. 30, JUDEȚUL BRAȘOV, MUN.
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Jarinka
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne gătită, la borcan, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, livrate în
borcane, mâncăruri gătite constând în principal
din carne, livrate în borcane, feluri de mâncare
preparate din carne, tocană de carne si legume
(alimente), supă de vită, supă de pui, supă de
porc, supă din ciolan de vită, supă de tăieței,
supă de pește, supă din carne de porc, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, livrate în borcane.
30. Alimente preparate pe bază de tăieței,
livrate în borcane, alimente preparate din aluat,
alimente din paste făinoase uscate, prăjituri,
deserturi cu înghețată, deserturi preparate
(produse de cofetărie), plăcinte, produse de
patiserie proaspete.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de publicitate
și marketing online pentru alimente gătite,
livrate în borcane, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de preparate gătite
livrate in borcane pe bază de abonament,
servicii de comerț cu amănuntul si ridicata
de alimente gătite, in principal preparate
gătite livrate in borcane, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, consultanță privind
conducerea întreprinderilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de mâncăruri gătite, livrate în
borcane (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
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mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
management de restaurant pentru terți,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante.
39. Depozitare de alimente, transport de
alimente, livrare de alimente.
40. Congelarea alimentelor, procesarea
alimentelor gătite, tratarea alimentelor
preparate, servicii de conservare a alimentelor,
servicii de afumătorie pentru afumarea
alimentelor, servicii de pasteurizare pentru
alimente și băuturi, închirieri de mașini și aparate
pentru procesarea alimentelor.
43. Servicii de mâncare gătită, la pachet, livrată
în borcane, servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei europene, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de preparare a alimentelor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii pentru furnizarea
de mâncare gătită, livrată în borcane, furnizare
de alimente persoanelor nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de consultanță cu privire la
alimente gătite si livrate în borcane, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 06253
(151) 26/08/2021
(732) ROMTOX SALES GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YUMOŞ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, produse de toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, achiziții de produse
în numele societăților terțe, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri.

───────
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(210) M 2021 06254
(151) 26/08/2021
(732) SCENTUM OBSESSION SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, BIROU NR.
8, ETAJ 1, ORAȘ OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

My CARNAL ROUGE Boudoir

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 6C),
roşu (Pantone 206C)

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 06255
(151) 26/08/2021
(732) BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI

NR 6, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ZIPPY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
hrană de animale sub formă de granule, hrană
la conservă care conține carne pentru animale
tinere.

───────

(210) M 2021 06256
(151) 26/08/2021
(732) BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI

NR 6, JUD. SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NATURROS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
conserve de carne, conserve de fructe, conserve
de legume, conserve și murături.

───────
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(210) M 2021 06259
(151) 26/08/2021
(732) COMPANY BUSINESS HOARĂ

SRL, STR. MIHAI EMINESCU
NR. 13, AP.1, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(540)

CBH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.02; 26.07.25;
29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2680FF), negru (HEX #191919)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 06260
(151) 26/08/2021
(732) SC FREEVOLT SRL, STR. MIHAI

VITEAZU, NR 3, JUD. BACĂU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

www.freevolt.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice

───────

(210) M 2021 06261
(151) 26/08/2021
(732) MICCA ROM SRL, STRADA

(540)

Vopsele Colorate
Profesionale MICCAROM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5000),
roşu (RAL 3000), galben (RAL 1003),
mov, roz, portocaliu, verde

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────

NECULAU NR 11A, TR 2, ETAJ
3, AP. 15, JUD. IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
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(210) M 2021 06264
(151) 26/08/2021
(732) SC MEDIAUNO SRL, STR.

TURNUL EIFFEL NR. 54, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020344, ROMANIA

(540)

REPOWER ROMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06265
(151) 26/08/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, GREATER
LONDON, LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
34. Ţigări/ţigarete, țigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun

───────

(210) M 2021 06266
(151) 26/08/2021
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, GREATER
LONDON, LONDON, WC2R 2PG,
GREATER LONDON, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL OPUS NOCTURNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

34. Ţigări/ţigarete, țigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

165

(210) M 2021 06267
(151) 26/08/2021
(732) TRANS-IMPEX STEFANIA 95 SRL,

ŞOS. AFUMAŢI 718, JUDEŢ ILFOV,
PETRĂCHIOAIA, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SCARA A, ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040171, ROMANIA

(540)

BitzAgro "Furaje Bine Făcute"

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 03.04.24; 03.07.03

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

clase:
5. Amestecuri de furaje complementare.
31. Paie (furaje), furaje pentru cai, urluială
(hrană pentru animale), hrană sintetică pentru
animale, hrană mixtă pentru animale, hrană
pentru animale domestice, hrană de animale
pentru înțărcarea animalelor, produse alimentare
și hrană pentru animale, hrană de animale
derivată din fân, hrană pentru păsări, hrană
pentru păsări sălbatice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
reţelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terților a amestecurilor de furaje
complementare, paielor (furaje), furajelor pentru

cai, urluială (hrană pentru animale), hranei
sintetice pentru animale, hranei mixte pentru
animale, hranei pentru animale domestice,
hranei de animale pentru înțărcarea animalelor,
produselor alimentare și hrană pentru animale,
hranei de animale derivată din fân, hrană pentru
păsări, hrană pentru păsări sălbatice (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.
40. Prelucrare de furaje.

───────

(210) M 2021 06268
(151) 26/08/2021
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE

SRL, STR. IANI BUZOIANI 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011573,
ROMANIA

(540)

EDITURA NEMIRA

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

16. Tipărituri, cărți, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, broșuri, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți.
35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea vânzărilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
vânzare prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin online cu vânzare de cărti pe suport
de hârtie, audiobook-uri şi ebook-uri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, traducere lingvistică,
traducere în format braille, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, redactare de
texte, altele decât cele publicitare.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, creare şi menţinere de magazin
online cu vânzare de cărți pe suport de hârtie, şi
audiobookuri şi ebook-uri.

───────
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(210) M 2021 06270
(151) 26/08/2021
(732) ALINA-IONELIA ANGHEL, STR.

VISTIERNICUL STAVRINOS
NR.25, BL.155, SC.1, ET.4,
AP.21, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
TUDORUŢA-ANCUŢA BRĂHAIŢĂ,
STR. PESCARILOR NR.66,
BL.FZ11, SC.D, AP.43, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

RESTART CAMP o
şansă pentru viitorul tău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

35. Servicii de consultanță în afaceri, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de fidelizare, motivare și
recompensare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, administrare în materie
de activități de marketing, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, asistență în
materie de management pentru promovarea
afacerilor, asistență în afaceri privind identitatea
corporativă, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, campanii de marketing,

asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, compilare,
producție și diseminare de material publicitar,
concepere de material publicitar, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și al
marketingului, creare de texte publicitare și
în scop promoțional, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
dezvoltare de strategii și concepte de marketing,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, estimări pentru
marketing, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, marketing afiliat, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing pentru evenimente, negociere de
contracte de publicitate, productie de publicitate
televizata si radiofonica, promovare de
evenimente speciale, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, servicii de
publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de publicitate și
promovare, precum și servicii de consultanță
aferente, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, asistență în domeniul administrării
afacerilor în regim de franciză, asistență
în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de relocalizare a
firmelor, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de servicii
de administrare a cursurilor academice pentru
instituții de învățământ, organizarea afacerilor,
servicii de consultanță și de management
al afacerilor, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii de intermediere referitoare la
publicitate.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
de spectacole în direct, producție audio,
video și multimedia și fotografie, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, servicii
de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și
cultură, servicii de acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, certificare de
competențe profesionale, certificare de servicii
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de educație, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, educație și instruire,
fotoreportaje, furnizare de centre de recreere,
furnizare de activități recreative, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de informații
despre activități culturale, îndrumare, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizare de activități de divertisment
pentru tabere de vară, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de gale, organizare de spectacole
pe scenă, organizare de webinare, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizarea
spectacolelor, prezentări de filme în scopuri
educative, producție de documentare, producție
de documentare cinematografice, producție de
programe de televiziune în direct, producție
de programe de televiziune în direct cu scop
educativ, producție de programe de televiziune
în direct pentru divertisment, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de spectacole, proiecție de filme video, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii jurnalistice, tabere
de recreere, tabere de vară (divertisment și
educație).

───────

(210) M 2021 06271
(151) 26/08/2021
(732) NEMIRA PUBLISHING HOUSE

SRL, STR. IANI BUZOIANI 14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011573,
ROMANIA

(540)

NEMIRA PUBLISHING HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Tipărituri, cărți, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, broșuri, cărți de colorat, cărți
de colorat pentru adulți.

35. Publicitate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
vanzare prin intermediul site-urilor web, servicii
de magazin online cu vânzare de cărţi pe suport
de hârtie, audiobook-uri şi ebook-uri.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea transportului.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, traducere în format
braille, servicii de editare, servicii de editare
computerizată, redactare de texte altele decât
cele publicitare, traducere lingvistică.
42. Creare și menținere de site-uri cu informații
pe internet, creare şi menţinere de magazin
online cu vânzare de cărți pe suport de hârtie,
audiobookuri şi ebook-uri.

───────

(210) M 2021 06273
(151) 27/08/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

lowie soft & gentle

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
7678)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3.  Ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, preparate de
curăţare, lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie
abrazivă, abrazivi, corindon (abraziv), amoniac
(detergent), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, uleiuri esenţiale aromatice, esenţă
de badiana, săruri de albire, sodă de albire,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
casnice, calupuri de săpun de toaletă/ calupuri
de săpun, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, preparate pentru netezire (apretare),
săpun nu pentru uz medicinal, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor de pe rufe,
amidon pentru rufe, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea
rufelor/înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse de
curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,

produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei pentru
uz casnic, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, diamantina (abrazivă), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoselile din
parchet, ceară pentru pardoseală, lichide
antiderapante pentru pardoseli, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea ruginii, soluții de degresare de uz
casnic, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
smirghel, ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură
abrazivă), ceară antiderapantă pentru pardoseli,
lustru pentru mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/
pastă de lustruit bijuterii, servețele, lavete,
tampoane, țesături și bureți impregnate cu
preparate de curățare de uz casnic, bucăţi de
pânză impregnate cu detergent pentru curăţare
de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte,
creme pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, preparate pentru strălucirea
frunzelor plantelor, apă demineralizată pentru
maşinile de călcat de uz casnic, apă de
javel, amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii
volatile (amoniac/detergent), toate acestea
nefiind in legătură cu produse pentru curățarea,
întreținerea și igienizarea autovehiculelor.
5. Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri, hârtie
parfumată pentru dulapuri, pungi de hârtie
pentru cumpărături, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi pentru
sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în cuptorul
cu microunde, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie de împachetat cadouri, pungi de hârtie
pentru cadouri, pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, recipiente din hârtie pentru
ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie, saci
din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie
de bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape
din hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie,
hârtie rezistentă la grăsimi, hârtie pergament,
hârtie de filtru, role de hârtie igienică, role
de bucătărie (hârtie), hârtie igienică pentru
toaletă, hârtie de uz casnic, stegulețe decorative
din hârtie, hârtie de protecție pentru cuptor,
decorațiuni de hârtie pentru masă, cârpe de
șters din hârtie, lenjerie de masă din hârtie,
etichete din hârtie pentru cadouri, șervețele din
hârtie pentru față, decorațiuni din hârtie pentru
prăjituri, șervețele de buzunar din hârtie, fețe
de masă din hârtie, suporturi din hârtie pentru
pahare, decorațiuni din hârtie pentru petreceri,
suporturi de pahare din hârtie, recipiente din
hârtie pentru ambalat, prosoape de hârtie pentru
mâini, pungi din hârtie pentru cadouri, ornamente

de hârtie pentru torturi, decorațiuni din decupaje
de hârtie, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
prosoape de hârtie pentru față, bavete din hârtie
pentru bebeluși, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, șervețele de toaletă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, șervețele de masă
din hârtie, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie igienică sub formă de rolă, pungi de
hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii
folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, produse de imprimerie, publicaţii,
publicaţii periodice, buletine informative,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative (tipărituri),
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, plicuri, creioane, radiere, caiete,
agende, coperţi pentru caiete şi cărţi, benzi
adezive, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, acuarele, hârtie de scris, instrumente de
scris.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

170

(210) M 2021 06274
(151) 27/08/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

Dolcini CaoKid

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:galben, maro
deschis, maro închis, albastru deschis,
albastru închis, roşu, alb

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

30. Cacao, produse din cacao, pudră de cacao,
cacao pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, pastă de cacao pentru băuturi,
amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cacao, preparate pe bază de cacao, băuturi
din cacao gata preparate, băuturi din cacao cu
lapte, extracte de cacao pentru consum uman,
extracte de cacao utilizate ca arome pentru
băuturi, băuturi sub formă de pudră care conțin
cacao, preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, cacao (prăjită, sub formă
de pudră, granule sau băutură), preparate sub
formă de pudră conținând cacao utilizate pentru
prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06275
(151) 27/08/2021
(732) ANTECH CONSULTING SRL, STR.

DRUMUL POTCOAVEI NR. 48/12/
LOT 2, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

acrom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (HEX
#F71E1E), negru (HEX #333333)

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
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control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 06276
(151) 27/08/2021
(732) CONSTAR DEVELOPMENT

SRL, BULEVARDUL EROILOR
NR. 16, JUDET DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130115,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Nobilis Residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.25

(591) Culori revendicate:auriu, portocaliu,
negru

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

37. Construcții de clădiri rezidențiale.
───────

(210) M 2021 06277
(151) 27/08/2021
(732) MARIA-ANCA NICOLESCU, ŞOS.

PANTELIMON 227, BL.70, SC.A,
AP.78, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Y - MUNO HEALTH LINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Creme farmaceutice, creme medicinale,
creme de uz dermatologic, creme farmaceutice,
creme medicale terapeutice, creme pentru
ameliorarea durerii, creme medicinale pentru
piele, creme pentru picioare (medicamentoase),
creme hidratante de uz farmaceutic, creme
analgezice de uz topic, creme pentru acnee
(preparate farmaceutice), creme medicinale
pentru protecția pielii, creme medicinale pentru
îngrijirea pielii, creme de uz medical, pentru
îngrijirea pielii, creme medicamentoase cu
antibiotice, pentru mai multe scopuri, geluri
antibacteriene, geluri antiinflamatoare, geluri
de uz dermatologic, geluri medicamentoase
de corp, geluri medicamentoase pentru
igiena bucală, capsule din gelatină pentru
farmaceutice, geluri de corp de uz farmaceutic,
geluri topice de uz medical și terapeutice, gel pe
bază de aloe vera de uz terapeutic, unguente
antiinflamatoare, unguente antibiotice, unguente
de uz farmaceutic, unguente medicinale
pentru tratarea afecțiunilor dermatologice,
unguente medicinale pentru aplicarea pe piele,
preparate farmaceutice, suplimente alimentare
si preparate dietetice.
35. Servicii de comerţ online şi cu ridicata pentru
preparatele sanitare şi farmaceutice.

───────

STR GEORGE GEORGESCU,
NR 48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
090432, ROMANIA

(540)

CLINICA OANA NICOLAU

(210) M 2021 06278
(151) 27/08/2021
(732) CLINICA OANA NICOLAU SRL,
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(531) Clasificare Viena:
03.13.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
41. Educație, instruire.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 06279
(151) 27/08/2021
(732) ALPIN 57 LUX S.A., STR. MIHAIL

KOGĂLNICEANU, NR. 46, JUDEŢ
ALBA, SEBEŞ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDEŢ ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

VREAU ALPIN . RO

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 08.01.18; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Legume congelate, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, mâncăruri gătite și congelate
constând în principal din legume.
30. Aluat înghețat, aluat pentru pateuri,
aluat pentru pizza, batoane de înghețată,
batoane de înghețată pe băț, băuturi pe
bază de înghețată, conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, covrigei, covrigei moi,
cremșnituri, deserturi cu înghețată, dulciuri de
înghețată de iaurt, ecleruri, foi de patiserie
congelate, foi de plăcintă, gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, înghețată, înghețată
care nu e preparata din produse lactate,
înghețată cu aromă de fructe sub formă
de acadele, înghețată cu fructe, înghețată
de fructe, înghețată de iaurt (înghețate),
înghețată din lapte, înghețată infuzată cu

alcool, înghețată pe băț, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înghețată sub
formă de sandviș, înghețată vegană, produse
de cofetărie congelate, produse de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
pateuri (patiserie), pateuri de foietaj, profiteroluri,
prăjituri, prăjituri înghețate, prăjituri pe bază de
înghețată, rulouri de primăvară (produse de
patiserie), șerbeturi (înghețată), torturi, torturi de
înghețată, torturi vegane, gogoși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
comenzi online.
39. Livrare de alimente (transport), servicii de
livrare a alimentelor (transport).

───────

(210) M 2021 06280
(151) 27/08/2021
(732) FLUID STRUCT SRL, B-DUL

ŞTIRBEI VODĂ NR.19A, BL.D4A
SC.1 AP.7 ET.3, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, 200376, DOLJ,
ROMANIA

(540)

FEMCAS

(531) Clasificare Viena:
26.04.02; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
42. Dezvoltare software, programare și
implementare.

───────
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(210) M 2021 06281
(151) 27/08/2021
(732) OTTOMAN CUISINE SRL, STR.

13 DECEMBRIE, NR.45, JUDEŢ
DAMBOVITA, GAESTI, 130115,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

O Ottoman's Good
food is good mood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 25.01.09

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

clase:
43. Servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri.

───────

(210) M 2021 06282
(151) 27/08/2021
(732) POWER SUPPLY SYSTEMS UPS

SRL, STR. AVRAM IANCU NR. 22,
JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

(591) Culori revendicate:albastru, gri, galben,
alb

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

35. Publicitate, servicii de promovare în mediul
online și offline în legătură cu produse ale terților,
regruparea în avantajul terților a produselor
din domeniul electroalimentării și anume
UPS-uri, grupuri electrogene, acumulatori,
redresoare, prize, stabilizatoare monofazate și
trifazate, invertoare, convertoare, comutatoare,
generatoare, produse pentru alimentare cu
curent electric și accesorii pentru acestea
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienților să le achiziționeze cât mai comod,
servicii de comerţ en-gros și en-detail, inclusiv în
mediul online, prin intermediul unor magazine și
portaluri online, a unor produse variate.

───────
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(210) M 2021 06285
(151) 27/08/2021
(732) POWER SUPPLY SYSTEMS UPS

SRL, STR. AVRAM IANCU NR.
22, JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

ALWAYS ON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, servicii de promovare în
mediul online și offline, regruparea în
avantajul terților a aparatelor şi instrumentelor
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei și/sau utilizării energiei electrice
și accesoriilor pentru acestea (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților
să le achiziționeze cât mai comod, servicii
de comerț en-gros și en-detail, inclusiv
în mediul online, prin intermediul unor
magazine și portaluri online, a aparatelor şi
instrumentelor pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei și/sau utilizării energiei
electrice și accesoriilor pentru acestea.

───────

(210) M 2021 06288
(151) 27/08/2021
(732) EUROSTOC ONLINE

INTERNATIONAL SRL, STR.
MUREȘULUI NR. 27, JUDEȚUL
ALBA, LOC. BĂRĂBANȚ, MUN.
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

HESSA

(531) Clasificare Viena:
07.01.24; 07.03.02; 27.05.01; 27.05.17

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

6. Coloane publicitare din metal, sârmă din
aluminiu, folie de aluminiu, plăci de ancorare /
plăci de fundaţie, ancore, oţel cornier, metal
anti-frecare, nicovale, nicovale (portabile), arbori
(structuri) din metal, plăci de blindaj metalice,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, cuiere pentru genţi din metal,
bile din oţel, balustrade din metal, benzi
metalice pentru legare / benzi metalice pentru
înfăşurare sau fixare, sârmă ghimpată, cercuri
metalice pentru butoaie, butoaie metalice barrels
of metal, bare pentru balustradele metalice,
coşuri metalice, bare de sprijin metalice pentru
căzi, balize metalice, neluminoase, nicovale
de banc, grinzi metalice / traverse metalice,
rotile metalice pentru pat, clopote pentru
animale, clopote, dispozitive metalice de fixare
a curelelor, dispozitive de tensionare a curelelor
metalice, instalaţii metalice pentru parcarea
bicicletelor, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, aţă metalică de legare pentru uz
agricol, legături metalice, fântâni pentru păsări
(structuri) din metal, blumuri (metalurgie), bolţuri
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metalice, bolţuri, plate, capace metalice pentru
sticle, dopuri metalice pentru sticle, sticle
(recipiente) din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichefiat, închizători metalice pentru
cutii, cutii din metal comun, cabluri metalice
pentru manipularea încărcăturilor / hamuri
metalice pentru manipularea încărcăturilor,
colţare metalice pentru construcţii, colţare
metalice pentru mobilă, ramificaţii metalice
pentru ţevi, aliaje de sudură, bare de oţel tras
la rece, bronzuri (piese de artă), catarame din
metal comun (feronerie), materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, cripte metalice funerare, busturi din
metal comun, îmbinări de cabluri metalice,
neelectrice / legături de cabluri metalice,
neelectrice, cabluri metalice, neelectrice, cuşti
metalice pentru animale sălbatice, ferestre
batante din metal, casete pentru bani (metalice
sau nemetalice), suporţi metalici pentru butoaie,
butoaie metalice, fontă de oţel, în formă
brută sau semiprelucrată, lanţuri pentru vite,
plafoane metalice, lanţuri metalice, lăzi metalice /
containere metalice, cuşti metalice pentru
găini, capace metalice pentru coşul de fum,
tuburi metalice pentru coşul de fum, canale
metalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
metalice, fier cromat, cleme metalice pentru
cabluri şi ţevi, cleme metalice pentru etanşarea
pungilor, închideri metalice pentru containere,
agăţători metalice pentru îmbrăcăminte, coliere
metalice pentru fixarea ţevilor, metale comune,
în formă brută sau semiprelucrată, containere
metalice (depozitare, transport), inele de cupru,
sârmă de cupru, neizolată, cornişe metalice,
cuie spintecate din metal, cuplaje metalice
pentru lanţuri, crampoane (gheare de picior),
crampoane metalice (cleme) / cleme metalice
(crampoane), crucifixuri din metale comune,
altele decât bijuteriile, dozatoare de pungi pentru
deşeurile care provin de la câini, fixe, metalice,
trambuline metalice pentru sărituri, opritoare
metalice pentru uşi, curăţătoare de încălţăminte,
sonerii de uşă metalice, neelectrice, opritoare
metalice pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice
pentru uşă, neelectrice, bătătoare pentru uşile
de la intrare, mânere metalice pentru uşi,
tăblii metalice pentru uşi, zăvoare metalice
pentru uşi, deschizătoare de uşi din metal,
neelectrice, tocuri de uşi din metal / rame
de uşi din metal, fitinguri metalice pentru uşi,
încuietori metalice pentru uşi, uşi metalice, ţevi
de scurgere din metal, sifoane de scurgere
(supape) din metal, bare de metal trase la rece
si lustruite, grătare metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /

ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, coturi metalice pentru ţevi, garduri
metalice pentru morminte, bolţuri cu ochi /
şuruburi cu inel, garduri metalice, inele de
etanşare metalice pentru bastoane, inele de
etanşare metalice pentru mânerele ustensilelor,
inele de etanşare metalice, figurine din metal
comun / statuete din metal comun, umpluturi
din metal, suporturi pentru lemne (suporturi de
fier pentru lemne pe foc), mantale metalice
pentru şeminee, eclise de joantă (şine), fitinguri
metalice pentru ferestre, fitinguri metalice pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru conducte
de aer comprimat, fitinguri metalice pentru
sicrie, fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri
metalice pentru paturi, catarge metalice pentru
steaguri (structuri), flanşe metalice (brăţări),
dale metalice pentru pardoseală, pardoseli
metalice, folii metalice pentru împachetat şi
ambalat, uşi pliante metalice, matriţe metalice
de turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
grilaje metalice de protecţie pentru cuptoare,
role metalice pentru mobilă, galenă (minereu),
porţi metalice, grătare metalice / grilaje metalice,
nipluri de gresat, cadre metalice pentru sere,
sere metalice, transportabile, jgheaburi pentru
burlane metalice, catarge metalice pentru
steaguri de mână, cătuşe, paleţi metalici
pentru manipulare, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige metalice pentru plăcile
de ardezie pentru acoperiş, cârlige metalice
pentru suporturile de haine, bare de oţel
laminate la cald, numere metalice pentru case,
neluminoase, forme metalice pentru gheaţă,
brăţări metalice de identificare, plase metalice
împotriva insectelor, sârmă de fier, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje
din fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
jaluzele metalice, canistre pentru combustibil din
metal, duze metalice cu jet, racorduri metalice
pentru ţevi, chei metalice, butoane rotative
metalice, etichete metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, şipci
metalice, zăbrele metalice / gratii metalice,
cutii poştale metalice, litere şi cifre din metal
comun, cu excepţia formelor de tipar, buiandrugi
metalici, paleţi metalici pentru încărcare,
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
încuietori metalice pentru vehicule, încuietori
metalice pentru bagaje, capace metalice pentru
gurile de canal, colectoare metalice pentru
reţele de conducte, catarge metalice, cuie,
ecusoane metalice / plăci de identificare
metalice, duze metalice, piuliţe metalice,
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recipiente metalice pentru colectarea uleiului
uzat, jaluzele exterioare din metal, containere
pentru ambalare din metal, lacăte suspendate
din metal, altele decât cele electrice, cabine
pentru pulverizarea vopselei din metal / cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, stâlpi
metalici de gard, cârlige metalice pentru tigăi,
proptele metalice, scripeţi metalici, alţii decât cei
pentru maşini, rampe metalice pentru vehicule,
tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri
flexibile, inele metalice / coliere de oprire
metalice, nituri din metal, tije metalice pentru
lipire, tije metalice pentru lipire şi sudare, tije
metalice pentru sudare, rulouri pentru ferestre
din oţel, acoperişuri metalice intermitente,
jgheaburi metalice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, ţigle metalice
pentru acoperişuri, învelitori metalice pentru
acoperiş, învelitori metalice pentru acoperiş,
care încorporează celule fotovoltaice, frânghii
metalice, funii metalice, glisiere metalice
pentru uşi glisante, seifuri (metalice sau
nemetalice) / case de bani (metalice sau
nemetalice), seifuri, electronice, casete de
siguranţă pentru bani, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, schele metalice, capace filetate
metalice pentru sticle, şuruburi metalice, capace
de etanşare din metal, dispozitive metalice
pentru legat snopi, palplanşe metalice / stive
de susţinere metalice, foi şi plăci metalice,
bailaguri / pene de fixare, cuie metalice
pentru pantofi, flecuri metalice pentru pantofi,
cofraje metalice pentru beton, cofraje metalice,
panouri de semnalizare metalice, neluminoase
şi nemecanice, plăci cu denumiri de firme, din
metal, panouri, neluminoase şi nemecanice,
din metal, pervaze metalice, silozuri metalice,
manşoane (feronerie), chingi metalice pentru
manipularea încărcăturilor, sârmă metalică
pentru lipit, inele despicate pentru chei din
metal comun, broască cu închidere automată,
arcuri (feronerie), pinteni, grajduri din metal,
trepte (scări) din metal, araci metalici pentru
plante sau arbori, statui din metal comun,
oţel, în formă brută sau semiprelucrată, bandă
de oţel / armătură de oţel, sârmă din oţel,
stâlpi de oţel, table din oţel, ţevi din oţel /
tuburi din oţel, construcţii din oţel, scaune cu
trepte din metal, cepuri metalice, uşi pliante din
metal, grilaje de metal pentru şemineu, opritoare
metalice, montanţi (componente ale scărilor)
metalici, piscine (structuri) metalice, uşi batante
din metal, piuneze (cuie) / cuie fără cap, bazine
metalice / rezervoare metalice, tantal (metal),
cepuri metalice pentru butoaie / robinete cu cep
metalice pentru butoaie, ţăruşi metalici pentru

cort, filete metalice pentru legături, pardoseli din
plăci metalice, plăci metalice pentru construcţii,
cositor, cutii de scule din metal, goale, dulapuri
pentru scule din metal, goale, dozatoare de
prosoape, fixe, din metal, paleţi de transport din
metal, capcane pentru animale sălbatice, tăvi
metalice, protecţii metalice pentru arbori, cuve
metalice pentru amestecarea mortarului, ţevi
metalice / tuburi metalice, turnichete din metal,
valve metalice, altele decât componentele de
maşini, cazane metalice, gheare de menghină,
din metal, lambriuri metalice, elemente de
fixare metalice de perete, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, căptuşeli
metalice pentru pereţi utilizate în construcţii,
plăci metalice de căptuşit pereţii, şaibe
metalice, valve metalice pentru ţevile de
apă, ţevi de apă metalice, anemoscoape sau
giruete din metal / anemoscoape metalice /
giruete metalice, dispozitive de blocare a
roţilor (blocatoare), dispozitive metalice pentru
îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt,
tambure de înfăşurare metalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, opritoare metalice
pentru ferestre, scripeţi din metal pentru
ferestre, bolţuri pentru cadrele ferestrelor,
elemente metalice pentru fixarea ferestrelor,
cadre metalice pentru ferestre, deschizători din
metal pentru ferestre, neelectrice, închizători
din metal pentru ferestre, neelectrice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, panouri
acustice din metal, ferestre metalice, sârmă din
metal comun, ţesătură metalică/ pânză metalică,
dispozitive de întindere a sârmei (legături de
tensiune), sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile, frânghii de sârmă.
7. Pompe de aerare pentru acvarii, aparate
pentru aerarea băuturilor, aparate pentru
aerarea apei, agitatoare, utilaje agricole,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, condensatoare de aer,
dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea
încărcăturilor, pompe de aer (instalaţii de garaj),
maşini pentru aspirarea aerului, aerografe pentru
aplicarea culorii, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de tăiere cu arc electric,
rulmenţi cu bile, prese cu coş, bătătoare
electrice, maşini de batere, curele pentru maşini,
curele pentru motoare, maşini de îndoit, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru ascuţirea lamelor (şlefuire) /
maşini de şlefuit, portcuţite (componente ale
maşinilor), lame (componente ale maşinilor),
mixere, electrice, pentru uz casnic, suflante
pentru compresia, evacuarea şi transportul
gazelor, suflante pentru compresia, aspirarea
şi transportul cerealelor / vânturătoare pentru
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compresia, aspirarea şi transportul cerealelor /
suflante sau vânturătoare pentru compresia,
aspirarea şi transportul cerealelor, suflante,
maşini de umplut sticle, maşini de spălat sticle,
maşini de astupat sticle, maşini de capsulat
sticle, maşini de sigilat sticle, cutii pentru matriţe
(tipărire), maşini de împletit, maşini de tăiat
pâinea, maşini şi aparate pentru şamponarea
covoarelor, electrice, cartuşe pentru maşinile
de filtrare, instalaţii centralizate de curăţire
cu vacuum, maşini centrifuge / centrifuge
(maşini), concasoare centrifugale, pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, maşini electromecanice
pentru industria chimică, dălţi pentru maşini,
mandrine (componente ale maşinilor), site de
cenuşă (maşini), maşini şi aparate pentru
curăţare, electrice, dispozitive de curăţare cu
abur, foarfeci de tăiat (maşini), râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), transportoare
(maşini), macarale (dispozitive de ridicare
şi avansare), concasoare pentru bucătărie,
electrice, cultivatoare (maşini), generatoare de
curent, freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare
de tăiat, acţionate cu gaz, degresoare (maşini),
macarale derrick, maşini de decupat şi filetat /
maşini de filetat piuliţe, maşini de ştanţat,
excavatoare cu lingură (maşini), maşini de
spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
şanţuri (pluguri), maşini de divizat, mandrine de
găurit (componente ale maşinilor), capete de
găurit (componente ale maşinilor), bormaşini,
flori de burghiu (componente ale maşinilor),
motoare de acţionare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, lanţuri de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
tobe (componente ale maşinilor), instalaţii de
evacuare a prafului pentru curăţenie, instalaţii de
îndepărtare a prafului pentru curăţenie, maşini
de vopsit, electrozi pentru maşinile de sudat,
maşini de galvanizare, aparate de ridicare,
lanţuri de ridicare (componente ale maşinilor),
aparate de acţionare a elevatoarelor / aparate
de acţionare a ascensoarelor, elevatoare
(ascensoare), maşini de embosare, maşini de
gravat, filtre-presă, maşini de filtrare, mori
de măcinat făina, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, maşini de
ondulare, prese de fructe, electrice, pentru uz
casnic, economizoare de combustibil pentru

motoare, lămpi de sudură cu gaz, pistoale
de lipit, electrice, răzătoare pentru legume,
maşini de şlefuit, ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate manual,
echipamente de manipulare pentru încărcăre
şi descărcăre, maşini de manipulare, automate
(manipulatoare), maşini de recoltat / maşini
de cosit şi secerat, maşini de tivit, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de
ridicat, dispozitive de prindere pentru maşinile-
unelte, incubatoare pentru ouă, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, extractoare
de suc, electrice, aparate pentru bucătărie,
electrice, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, maşini de frământare, maşini de
tricotat, cuţite (componente ale maşinilor), cuţite,
electrice, cuţite pentru maşinile de cosit, maşini
de etichetat, strunguri (maşini-unelte), maşini
de tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, rampe de încărcare, pompe de lubrifiere,
lubrifianţi (componente ale maşinilor), maşini-
unelte, matriţe utilizate la tipărire, maşini de
tocat carne, maşini pentru prelucrarea metalelor,
aparate de muls, maşini de frezat, mori (maşini),
mori pentru uz casnic, altele decât cele
acţionate manual, malaxoare (maşini), maşini de
amestecat, maşini de scobit / maşini de decojit,
cultivatoare motorizate, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), ciocane de cuie, electric / cleşti
de scos cuie, electrice, troliu de ridicat plase
(pescuit), cleşti de crestat (maşini-unelte), maşini
de împachetare, maşini de ambalare, maşini
pentru fabricarea pastelor făinoase, electrice,
maşini de decojit, râşniţe de piper, altele
decât cele acţionate manual, curăţitoare pentru
ţevi, pluguri, brăzdare, maşini şi aparate de
lustruit (electrice), ciocane mecanice, maşini de
compactare, scripeţi, pulverizatoare (maşini) /
atomizoare (maşini) / maşini de pulverizat,
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, cricuri cu cremalieră, maşini de greblat,
maiuri (maşini), bătătoare (maşini), secerători,
maşini de secerat şi legat, maşini de secerat şi
treierat, maşini de clătit, maşini de nituit, maşini
pentru fabricarea cârnaţilor, fierăstraie cu masă
(componente ale maşinilor), lame de fierăstrău
(componente ale maşinilor), fierăstraie (maşini),
foarfeci, electrice, şurubelniţe, electrice, maşini
de sigilat pentru scopuri industriale, aparate
electrice pentru sigilarea materialelor plastice
(împachetare), maşini de cusut, maşini de
ascuţit, maşini de tuns pentru animale / maşini
de tuns părul pentru animale, aparate de lustruit
pantofii, electrice, lopeţi, mecanice, mărunţitoare
(maşini) pentru uz industrial, pluguri de zăpadă,
aparate de lipit, cu gaz / aparate de sudat, cu
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gaz, arzătoare de lipit, cu gaz, ciocane de lipit,
cu gaz, aparate de lipit, electrice, ciocane de
lipit, electrice, lămpi de lipit, uscătoare rotative
(neîncălzite), maşini rotative, pulverizator de
vopsit, suporturi pentru maşini, ventuze pentru
aparatele de muls / ventuze de fixare pe
ugere pentru aparatele de muls, mese pentru
maşini, maşini de filetat, desfăcătoare de
conserve, electrice / deschizătoare de conserve,
electrice, maşini pentru prelucrarea tutunului,
unelte (componente ale maşinilor), maşini de
îndreptat (centrat), pompe de vid (maşini),
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, spiralizatoare de legume,
electrice, mopuri cu aburi, macarale mobile,
aparate de spălat, maşini de spălat (rufe),
maşini de sudat, electrice, aparate de
sudură electrice, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe / maşini
de spălat colorate, vinciuri, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe
cu stoarcere, feliatoare de brânză, electrice,
decojitoare de legume, electrice.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
furci agricole (unelte de mână), pompe de
aer, acţionate manual, filiere rotunde, burghie
(unelte de mână), sule, topoare, maşini de tuns
barba, menghine de banc (ustensile de mână),
cosoare, tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(componente ale uneltelor de mână), tăişuri
pentru uneltele aşchietoare (unelte de mână),
ustensile pentru ascuţirea lamelor, lame pentru
rindele, lame (unelte de mână), cuţite (arme),
foarfeci pentru marginile de gazon, maşini de
găurit, bomfaiere, cuţite pentru deschis cutiile,
unelte pentru împletit (unelte de mână), fiare
pentru marcare, burghie de mână, cuţite de altoit,
sfredel de mână pentru dulgherie, foarfeci pentru
vite, dălţi de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte
de mână), cuţite ceramice, feliatoare de brânză,
neelectrice, dălţi, satâre (cuţite), menghine de
mână pentru tâmplari sau arămari, securi, fiare
de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare, pensete
pentru cuticule / cleşti pentru cuticule, tacâmuri,
bare de tăiat (unelte de mână), cuţite, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), pumnale, ustensile
pentru decantarea lichidelor (unelte de mână),
aparate de epilat, electrice şi neelectrice, ştanţe
(unelte de mână) / clupe (unelte de mână) /
cuţite pentru filete (unelte de mână), săpătoare

(unelte de mână), săpătoare de şanţuri (unelte
de mână), cuţitoaie, suporturi de burghie (unelte
de mână), maiuri pentru pământ (unelte de
mână), unelte aşchietoare (unelte de mână),
feliatoare pentru ouă, neelectrice, imprimatoare
în relief (unelte de mână), pietre de polizor
abrazive, pile abrazive, plăci abrazive, ace
pentru gravură, expandoare (unelte de mână),
piese de extensie pentru suporturile burghielor
de filetat, pile (tools), aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice / bureţi de şlefuit
pentru unghii, electrici sau neelectrici, vătraie,
burdufuri pentru şeminee (unelte de mână),
patenţi (unelte de mână) / cleşti de tras sârma
(unelte de mână), plăci de păr, oale de turnare
(unelte de mână), cadre pentru fierăstraiele
de mână, dispozitive de cules fructele (unelte
de mână), tăietoare de fructe, curăţitoare de
fructe, ciocane cu capul rotund (unelte de mână),
unelte pentru împâslire (unelte de mână), unelte
pentru grădină, acţionate manual, sfredele
(unelte de mână), diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale uneltelor de mână), fiare de
gofrare, dălţi (unelte de mână), unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat (unelte
de mână), pietre de şlefuit (unelte de mână) /
pietre de polizor (unelte de mână), pistoale
(unelte de mână), pistoale, acţionate manual,
pentru extrudarea masticurilor, meliţe (unelte de
mână), coase hainault, maşini de tuns părul de
uz personal, electrice sau neelectrice, maşini de
tuns părul pentru animale (ustensile de mână),
maşini de împletit părul, electrice, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, acţionate manual, unelte de
mână, acţionate manual, ustensile de mână
pentru ondularea părului, pompe de mână,
mânere pentru uneltele de mână, acţionate
manual, harpoane, harpoane pentru pescuit,
lame de bisturiu (dălţi), săpăligi (unelte de
mână), bărzi / securi pentru cioplit, burghie de
perforare (componente ale uneltelor de mână),
cuţite pentru cercuri (unelte de mână), cuţite
de vânătoare, dălţi pentru gheaţă, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână) / atomizoare
insecticid (unelte de mână) / spray-uri insecticid
(unelte de mână), fiare (unelte de mână
neelectrice), fierăstraie mecanice, răzătoare
mandoline pentru bucătărie, gheare pentru
carne, aparate cu laser pentru îndepărtarea
părului, altele decât cele pentru scopuri
medicale, ciocan de urgenţă, mânere pentru
cuţite, cuţite, polonice (unelte de mână), foarfeci
pentru gazon (ustensile de mână), curele pentru
ascuţit din piele, leviere, cricuri de ridicat,
acţionate manual, unelte pentru marcarea
animalelor / unelte pentru marcarea vitelor,
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furculiţe şi linguri) / articole pentru masă (cuţite,
furculiţe şi linguri), furculiţe de masă, cuţite de
masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite de
masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi, chei
tubulare de tip t, freze de înfiletare (unelte
de mână), extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice /
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane /
bâte / bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat
ţevi (unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte de
mână).
9. Ochelari 3D, acumulatori, electrici, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice,
cuplaje acustice, adaptoare electrice, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului,
sonerii de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre,
ampermetre, amplificatoare, baterii anodice /
baterii de înaltă tensiune, sisteme de avertizare
anti-furt, corpuri de iluminat (electricitate),
mănuşi din azbest pentru protecţia împotriva
accidentelor, receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, monitoare pentru bebeluşi,
cântare pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru
laptopuri, cântare (balanţe romane) / balanţe
(bascule romane), dispozitive de echilibrare,
cititoare de coduri de bare, barometre,
cântare de baie, baterii, electrice, pentru
vehicule / acumulatoare, electrice, pentru
vehicule, baterii de aprindere, baterii, electrice,
baterii pentru ţigările electronice, recipiente
pentru baterii / recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii / cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, sonerii (dispozitive de
avertizare), binocluri, aparate pentru respiraţie
subacvatică, lacăte electronice, sirene, dulapuri
pentru difuzoare, cabluri, electrice, camere
video, rigle gradate pentru tâmplari, carcase
special realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, încărcătoare pentru acumulatoare
electrice, încărcătoare pentru ţigările electronice,
cabluri coaxiale, comutatoare, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, tastaturi

macete, ciocane de lemn (ustensile de mână),
seturi de manichiură, seturi de manichiură,
electrice, cavile de matisit, ciocane pentru zidari,
cuţite de mărunţit (unelte de mână) / cuţite de
descărnat (unelte de mână) / satâre (unelte
de mână), cutii şablon pentru tăiere la unghi
(unelte de mână), colectoare pentru monede,
mojare pentru sfărâmare (unelte de mână), dălţi
pentru scobituri, fiare pentru rindeluire, ciocane
de scos cuiele, acţionate manual / cleşti de
scos cuiele, acţionaţi manual, răngi pentru scos
cuie (unelte de mână), dornuri de găurit, cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, unghiere, electrice sau neelectrice,
pile ac, pistoale pentru etanşare neelectrice,
poansoane cu numere, cuţite de sculptat (unelte
de mână), cuţite de decojit, seturi de pedichiură,
bricege, unelte de perforare (unelte de mână),
târnăcoape, ciocane de abataj / buciarde, sape
(unelte de mână), perforatoare tip ac, cleşti,
cuţite pentru pizza, neelectrice, cuţite de rindea,
rindele, patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit) / unelte de fier pentru lustruit, fiare
de capsulare (unelte de mână), foarfeci pentru
curăţare de crengi / foarfeci de grădină, foarfeci
pentru pomi, boxuri pentru pumn, cleşti de
perforat (unelte de mână), perforatoare (unelte
de mână), rindele de fălţuit, greble (unelte de
mână), pisăloage (unelte de mână) / pisăloage
pentru sfărâmat (unelte de mână), maiuri (unelte
de mână), raşpele (unelte de mână), dispozitive
cu clichet (unelte de mână), aparate de ras,
electrice sau neelectrice, doze pentru alezor,
alezoare, nituitoare (unelte de mână), ciocane
de nituit (unelte de mână), greble pentru nisip,
lame de fierăstrău (componente ale uneltelor
de mână), suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie
(unelte de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci,
raclete (unelte de mână), raclete pentru schiuri,
unelte de răzuit (unelte de mână), şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru
coase, pietre pentru coase / pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit / oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de
mână), seceri, arme de mână, altele decât
armele de foc, baroase, cazmale (unelte de
mână), chei de buloane (unelte de mână) /
chei de piuliţe (unelte de mână), spatule
(unelte de mână), spatule pentru utilizare de
către artişti, linguri, rigle (unelte de mână),
unelte de ştanţare (unelte de mână) / ştanţe
(unelte de mână), bastoane de amestecare
pentru amestecarea vopselei, ciocane pentru
piatră, instrumente de şlefuit, tacâmuri (cuţite,
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pentru calculatoare, dispozitive periferice pentru
calculator, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, panouri de
comandă (electricitate), conectori, electrici,
sârmă de cupru, izolată, contoare / aparate
de măsură, cuploare, electrice / conexiuni,
electrice, capace pentru ieşirile electrice, huse
pentru telefoanele inteligente, huse pentru
asistenţii personali digitali (apd), huse pentru
calculatoarele tabletă, redresoare de curent,
magneţi decorativi, detectoare, aparate de
diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale,
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, busole, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare
a distanţei / aparate pentru înregistrarea
distanţei, cutii de distribuţie (electricitate),
panouri de distribuţie (electricitate), console
de distribuţie (electricitate), măşti pentru
scufundare, costume de scufundare, fluiere
pentru câini, sonerii electrice pentru uşi,
dozatoare / dozimetre, tuburi de protecţie
pentru cablurile de electricitate, materiale pentru
reţelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
şine electrificate pentru montarea spoturilor,
garduri electrificate, panouri informative cu afişaj
electronic, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control al
accesului pentru uşile cu interblocare, ochelari
de protecţie, extinctoare de incendiu, furtun
de incendiu, siguranţe, aparate de măsurare,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, videoproiectoare,
sisteme de poziţionare globală (gps), mănuşi
de protecţie împotriva accidentelor, ochelari
de protecţie pentru sporturi, kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, căşti de protecţie
pentru sporturi, căşti de radio, difuzoare sirenă,
hidrometre, higrometre, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, indicatoare automate pentru presiune
joasă în anvelope, detectoare cu infraroşu,
invertoare (electricitate), genunchiere pentru
muncitori, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
regulatoare de lumină, electrice, indicatoare
electronice cu emisie de lumină, diode cu
emisie de lumină (led), balasturi pentru
iluminat, limitatoare (electricitate), încuietori,
electrice, difuzoare, lanterne magice, magneţi,
lupe (optică), trasatoare paralele (tâmplărie),
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, instrumente de măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de jocuri

video, instrumente meteorologice, microfoane,
microscoape, oglinzi (optică), modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri / suporturi pentru
mouse, ace pentru pick-upuri / ace de
pick-up, vizoare (lupe) pentru uşi, prize
electrice, calculatoare de buzunar, playere
media portabile, aparat de măsurare cu precizie,
balanţe de precizie, manometre, aparate de
măsurare a presiunii, indicatoare de presiune,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
dispozitive de protecţie împotriva accidentelor
pentru uz personal, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, butoane pentru sonerii, indicatoare
de cantitate, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie
pentru radiotelefonie, aparate pentru măsurarea
distanţelor / telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, articole de îmbrăcăminte
reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor,
veste de siguranţă reflectorizante, aparate de
reglare, electrice, relee, electrice, dispozitive
pentru control de la distanţă, cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, instrumente de măsurare a
înălţimii, cap de manechin pentru cursuri de
coafor (material didactic), senzori piezoelectrici,
diode organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(qled), suporturi adaptate pentru laptopuri,
articole pentru acoperirea capului sub formă
de căști de protecție, rezistenţe, electrice,
măşti de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, măsurătoare pentru
inele, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranţă / plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, cântare, cântare analizoare
de greutate, scanere (echipamente de procesare
a datelor), calibre pentru şuruburile cu filet, semi-
conductoare, încălţăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, sonerii de
semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
fluiere de semnalizare, geamanduri de
semnalizare, semnale, luminoase sau mecanice,
indicatoare mecanice, indicatoare, luminoase,
huse pentru laptopuri, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare /
clinometre / indicatori de pantă / inclinometre,
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ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, baterii solare,
panouri solare pentru producerea de energie
electrică, căşti pentru sudori, sonare, aparate
de transmitere a sunetelor, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de reproducere
a sunetelor, instrumente de localizare a
sunetului, portavoce, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
ochelari, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, stative pentru aparatele
foto, subwoofere, ochelari de soare, tablouri
de distribuţie, întrerupătoare, electrice, rigle în
formă de t (teuri) pentru măsurare, indicatoare
de temperatură, instrumente şi maşini pentru
testarea materialelor, aparate de testare, nu
cele pentru scopuri medicale, dispozitive pentru
combaterea furturilor, electrice, termometre,
nu cele pentru scopuri medicale, termostate,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
cartuşe de toner, neumplute, pentru imprimante
şi fotocopiatoare, transformatoare (electricitate),
trepiede pentru aparatele de fotografiat, unităţi
flash usb, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, aparate
de înregistrare video, ecrane video, monitoare
video pentru bebeluşi, dispozitive de protecţie
împotriva supratensiunii, voltmetre, staţii radio
portabile (walkie-talkie), instrumente şi aparate
de cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri
de vânt pentru indicarea direcţiei vântului, fire,
electrice, măşti de protecţie pentru muncitori.
11. Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, preîncălzitoare de aer,
uscătoare cu aer, instalaţii de filtrare a aerului,
aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
supape de aer pentru instalaţiile de încălzire cu
abur, aparate şi maşini de purificare a aerului,
sterilizatoare de aer, friteuze cu aer, instalaţii
de aer condiţionat, aparate de aer condiţionat,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
autoclave, electrice, pentru gătit / oale sub
presiune, electrice, cuptoare pentru brutărie,
grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru băi
de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie / instalaţii sanitare pentru baie, încălzitoare
pentru pat, aparate pentru răcirea băuturilor,
lumini pentru biciclete, bideuri, pături, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de cazan
(tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, cazane,
altele decât componentele maşinilor, aparate de

prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, arzătoare pentru
lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, canale de fum pentru coşuri,
suflante pentru coşurile de fum, lampioane
chinezeşti, fântâni de ciocolată, electrice, articole
de îmbrăcăminte încălzite electric, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini
de cafea, electrice, bobine (componente ale
instalaţiilor de distilare, încălzire sau răcire),
ustensile pentru gătit, electrice, aragazuri /
maşini de gătit, aparate şi instalaţii de gătit,
inele pentru gătit, plite electrice, cutii de răcire,
electrice / răcitoare, electrice, instalaţii de
răcire pentru apă, instalaţii de răcire pentru
lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, vane (încălzire),
friteuze, electrice, dispozitive de dezgheţare
pentru vehicule, lămpi terapeutice, nu pentru
scopuri medicale, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, tuburi de descărcare, pentru
iluminat, electrice, dozatoare de substanţe
dezinfectante pentru toalete, aparate de
dezinfectare, aparate de distilare, lanterne
pentru scufundare, emiţătoare pentru irigaţii
cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de
aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru
uz personal, filtre pentru aerul condiţionat,
filtre pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
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cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, arzătoare pe gaz, boilere cu gaz,
lămpi cu gaz, condensatoare de gaz, altele decât
componentele maşinilor, arzătoare germicide,
lămpi germicide pentru purificarea aerului,
aparate pentru încălzirea lipiciului, uscătoare
de păr, aparate de uscare a mâinilor pentru
băi, lanterne pentru cap / lămpi portabile cu
fixare pe cap, faruri pentru automobile, cămine,
acumulatoare de căldură, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură, altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
pistoale cu aer cald, încălzitoare pentru vitrine,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru
vehicule, încălzitoare pentru fiare, încălzitoare,
electrice, pentru biberoane, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, instalaţii de încălzire
(apă) / instalaţii pentru încălzirea apei, cazane
de încălzire, aparate de încălzire pentru
combustibili solizi, lichizi sau gazoşi, aparate
de încălzire, electrice, elemente de încălzire,
plite de încălzire, aparate de încălzire pentru
dezgheţarea parbrizelor la vehicule, perne cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, maşini de gătit (cuptoare),
lămpi de laborator, carcase pentru lămpi /
cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente
(led), brichete, instalaţii de iluminat pentru
vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii de
iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /

lumini de automobile, aparate de încărcare
pentru cuptoare, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, robinete pentru ţevile de apă /
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de apă
sub presiune, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), dulapuri frigorifice, maşini şi aparate
de refrigerare, camere de refrigerare / răcitoare
de tip walk-in, containere frigorifice, aparate
şi instalaţii de refrigerare, vitrine frigorifice,
frigidere, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
reflectoare, cabine de duş, duşuri, chiuvete, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, ciorapi,
încălziţi electric, sterilizatoare, distilatoare, sobe
(aparate de încălzire), lămpi stradale, aparate
de clorinare pentru piscine, robinete pentru
ţevi şi conducte / robineţi pentru ţevi şi
conducte, robinete/ robineţi, ventile termostatice
(componente ale instalaţiilor de încălzire), vase
de toaletă, scaune de toaletă, toalete, portabile,
toalete (closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, lămpi cu raze ultraviolete, nu cele
pentru scopuri medicale, pisoare ca obiecte
sanitare, faruri de vehicule, reflectoare de
vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, aparate
de filtrare a apei, sterilizatoare de apă, instalaţii
de tragere a apei / dispozitive de evacuare a
apei din rezervoarele de toaletă, aparate de
captare a apei, instalaţii de irigat, automate,
maşini de irigat pentru scopuri agricole, aparate
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cu jet de apă, vitrine pentru depozitarea vinurilor,
electrice, aparate electrice pentru fabricarea
iaurtului, dezumidificatoare.
12. Petice din cauciuc adezive pentru repararea
camerelor de aer, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule, lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule, scrumiere pentru automobile, capote
de automobile, lanţuri de automobile, anvelope
de automobile, coşuri adaptate pentru biciclete,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, anvelope de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
cărucioare pentru animale de companie,
scutere electrice cu autobalans, monocicluri cu
autobalans, clipsuri pentru capota vehiculelor /
clipsuri pentru capota vehiculelor, suporturi
de pahare pentru vehicule, biciclete, biciclete
electrice, ambarcaţiuni, bări de protecţie pentru
automobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, cărucioare de
transport, brichete pentru automobile, cărucioare
de curăţenie, clipsuri adaptate pentru fixarea
pieselor auto în caroserie, betoniere, huse
pentru volanul vehiculului, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioarele de copii, cărucioare de
manipulare, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergătoare de faruri, claxoane pentru vehicule,
sănii, piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletă, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, vâsle, padele pentru
canoe, coşuri adaptate pentru motociclete,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule),
huse pentru cărucioarele de copii, copertine
pentru cărucioarele de copii, plase împotriva
ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii,
cărucioare de copii, oglinzi retrovizoare, alarme
de marşarier pentru vehicule, jante pentru roţi
de bicicletă, jante pentru roţi de vehicule,
carucioare tip cuşcă cu role, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, cărucioare de
cumpărături, oglinzi laterale pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, suporturi de
schiuri pentru maşini, cuşete de dormit pentru
vehicule, cuşete de dormit, sănii (vehicule),

huse pentru roata de rezervă / huse pentru
anvelope de rezervă, parasolare adaptate pentru
automobile, obloane ridicătoare (componente
ale vehiculelor de teren) / hayoane acţionate
electric (componente ale vehiculelor de teren),
sisteme de tractare pentru vehicule, triciclete,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de
bagaje / cărucioare de magazie, anvelope pentru
roţile vehiculului, tapiţerii pentru vehicule, huse
pentru vehicule (formate), roabe, ştergătoare de
parbriz, cărucioare.
20. Perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii / leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi / culcuşuri pentru animalele
de gospodărie, paturi, schelete de paturi din
lemn, bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice / lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/ scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru cărţi
(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru
sticle, capse pentru sticle, nemetalice, capace
pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru sticle,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii
din lemn sau plastic, cleme, nemetalice, pentru
mobilă, monturi pentru perii, bare de protecţie
pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria
de pat, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, saltele de camping, suporturi pentru
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat (mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine /agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige
de agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cuiere, coliere,
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nemetalice, pentru fixarea ţevilor, console,
canistre, nemetalice, pentru combustibil lichid,
containere, nemetalice (depozitare, transport),
dopuri de plută pentru sticle, dopuri de
plută, fildeş vegetal, portmantouri, pătuţuri
pentru copii, tejghele (mese), huse pentru
îmbrăcăminte (garderobă), lădiţe, dulapuri,
inele pentru perdele, suporturi pentru draperii,
nu cele din material textil, călăreţi pentru
prinderea perdelei de şină, şine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs,
perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri de
punte, decoraţiuni din plastic pentru produsele
alimentare, birouri, cărucioare de servit cina
(mobilă), dozatoare de saci pentru deşeurile
animale, fixe, nemetalice, aviziere, suporturi
de prezentare, divane, cuşti pentru câini,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice, opritoare
pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc,
încuietori pentru uşi, nemetalice, uşi pentru
mobilă, dibluri, nemetalice / cepuri (ştifturi),
nemetalice / ştifturi (cepuri), nemetalice, mese
de proiectare, sifoane de scurgere (supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din plastic
pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare pentru
uz, neelectrice, picioare pentru mobilă, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic /
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
dulapuri pentru dosare, coşuri de pescuit,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori (mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare (mobilă), mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă /
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie,
coşniţe (coşuri) pentru transportul obiectelor,
oglizi de mână (oglinzi de toaletă), catarge
pentru steaguri de mână, nemetalice, paleţi de
manipulare, nemetalici, suporturi pentru pălării,
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
tetiere (mobilă), scaune înalte pentru bebeluşi,
balamale, nemetalice, numere pentru case,
nemetalice, neluminoase, paturi hidrostatice, nu
cele pentru scopuri medicale / paturi cu apă,
nu cele pentru scopuri medicale, brăţări de
identificare, nemetalice, imitaţie de carapace de
broască ţestoasă, dulapuri de cartotecă (mobilă),
jaluzele interioare (mobilă) / obloane interioare
(mobilă), premergătoare, obiecte publicitare

gonflabile, mobilă gonflabilă, canistre pentru
combustibil, nemetalice, organizatoare pentru
bijuterii, cuşti pentru animalele de gospodărie,
panouri de agăţat cheile, butoane rotative,
nemetalice, etichete din plastic, scări din lemn
sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre, cutii
de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi
de bibliotecă, paleţi de încărcare, nemetalici,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, dulapuri pentru depozitarea cărnii,
dulapuri pentru medicamente, oglinzi (lupe),
elemente mobile (decoraţiuni), cuibare / căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare /
căsuţe, standuri pentru ziare, piuliţe, nemetalice,
mobilă de birou, recipiente pentru colectarea
uleiului uzat, nemetalice, containere pentru
ambalare din plastic, jaluzele interioare din
hârtie/ rulouri interioare din hârtie, perne
pentru animalele de companie, rame pentru
tablouri, colţare pentru ramele de tablouri /
suporturi de susţinere pentru tablouri (rame),
perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, rampe de plastic pentru vehicule, rafturi
pentru farfurii, ţarcuri de joacă pentru bebeluşi,
dopuri, nemetalice / cepuri, nemetalice, dopuri
(dibluri), nemetalice / elemente de fixare de
perete, nemetalice, piloni, nemetalici, scripeţi
din plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă),
ratan, stuf (materiale împletite), bobine de
lemn pentru fire textile, mătase, cordoane,
rezervoare, nu din metal şi nici din zidărie /
bazine, nu din metal şi nici din zidărie, nituri,
nemetalice, închizători pentru fixarea ferestrei,
nemetalice, capre de tăiat lemne, fierăstraie
cu masă (mobilă), mobilier şcolar, suporturi
pentru ascuţit ghearele, pentru pisici, ecrane de
protecţie pentru şeminee (mobilă), ecrane de
protecţie (mobilă), capace filetate, nemetalice,
pentru sticle, şuruburi, nemetalice, capace de
etanşare, nemetalice, scaune / bănci (scaune),
scaune din metal, rame de lemn pentru stupi,
banchete, scoici, rafturi pentru dulapurile de
registratură, rafturi pentru depozitare, unităţi
de rafturi, vitrine (mobilă), scaune de duş,
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn
sau plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit / saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, bare pentru fixarea mochetei pe
trepte, araci, nemetalici, pentru plante sau
arbori, birouri de lucrat în picioare, suporturi
pentru maşinile de calculat, statui din lemn,
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ceară, ipsos sau plastic, doage de lemn,
scaune cu trepte, nemetalice, trepte (scări),
nemetalice, taburete, dopuri, nu din sticlă, metal
sau cauciuc, saltele din paie, împletituri din
paie, blaturi de mese, mese, mese din metal,
manechine pentru croitori / manechine pentru
croitorese / manechine, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi
pentru corturi, nemetalici, jaluzele interioare
din material textil/ rolete interioare din material
textil, cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape,
fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape,
nemetalice, fixe, suporturi de prosoape (mobilă),
paleţi de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă) / mese
cu rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris / rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn,
lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, jaluzele interioare din lemn ţesut/ rolete
interioare din lemn ţesut, mese de scris, sertare
pentru mobilă, vestiar pentru bagaje.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz

casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, site de strecurat (ustensile de uz
casnic), instrumente de curăţare, acţionate
manual, câlţi pentru curăţat, clapete de
închidere pentru capacele borcanelor, cârpe
pentru spălarea pardoselilor, cârlige de rufe,
întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare
pentru îmbrăcăminte, cârpe de curăţare / pânze
de curăţare, suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
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cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băut de
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de
gunoi / pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată
în construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
sticle / butelci, suporturi pentru plăcile de păr,
aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu
din hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat

mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri /
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţi rari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
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porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de
bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole
de masă), infuzoare de ceai / infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainic, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),

prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, mănuși abrazive pentru curățat
pielea.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
și servicii de vânzare online în legătură cu
produsele din clasele 6, 7, 8, 9, 11, 12, 20, 21,
22, 27, 28.
22. Plase pentru hrănirea animalelor / pentru
fân, copertine din materiale textile, copertine
din materiale sintetice, pungi (plicuri, săculeţi)
din material textil, pentru ambalat, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol,
legături, nemetalice, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
frânghii pentru tractarea maşinii, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, prelate pentru camuflaj,
cearşafuri pentru acoperit împotriva prafului /
cârpe de protecţie pentru podele sau mobilă,
hamace, saci pentru rufe, benzi cu bride
pentru jaluzelele veneţiene / benzi cu bride
sau panglici din material textil pentru jaluzelele
veneţiene, liber, saci poştali, saci din plasă
pentru spălarea rufelor, ţarcuri din plasă pentru
creşterea peştilor, plase de camuflaj, plase,
jaluzele exterioare din material textil, materiale
pentru ambalare (amortizare, umplutură), nu
din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, sfori
pentru ambalare, frânghii pentru ambalare,
materiale de căptuşire, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton / umplere, nu din cauciuc,
plastic, hârtie sau carton, fibre de plastic
pentru utilizare la produsele textile, rafie, scări
de frânghie, frânghii, nemetalice, frânghii, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, sfori pentru legat snopi, chingi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, laţuri (plase),
împletituri din paie pentru sticle / învelitori din
paie pentru sticle / ambalaje, din paie, pentru
sticle, sfori, benzi pentru legat via, prelate,
corturi, fibre textile, fire, nemetalice, pentru
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împachetare sau legare, sfori pentru plase,
prelate pentru vehicule, neformate.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile / covoare
pentru automobile, covoare / carpete, carpete
agăţate pe pereţi, nu din material textil, covoraşe
de intrare, învelitori de pardoseală, protecţii
pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru
şeminee şi grătare, covoare pentru gimnastică /
saltele pentru gimnastică, linoleum, covoraşe /
preşuri, covoare din frânghii împletite pentru
pârtiile de schi, covoare antiderapante, covoare
din stuf, tapet din material textil, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru yoga.
28. Articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi
de box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri
de construcţie, plase pentru fluturi, paravane
de camuflaj (articole sportive), suporturi de
lumânări pentru pomii de crăciun, capse pentru
pistoale (jucării), măşti de carnaval, cretă
pentru tacurile de biliard, jocuri de şah, table
de şah, extensoare pentru piept (aparate de
exerciţii) / aparate de exerciţii (extensoare),
jetoane pentru jocurile de noroc, pomi de
crăciun din material sintetic, pocnitori cu surprize
specifice crăciunului (noutăţi pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de crăciun, hamuri pentru
alpinişti, mese de biliard acţionate cu fise,
confeti, truse de magie, manete de comandă
pentru consolele de jocuri, manete de comandă
pentru jucării, numărători (discuri) pentru jocuri,
coşuri de prins peşte (capcane de pescuit), genţi
de cricket, pahare pentru zaruri, darts, momeli
pentru vânătoare sau pescuit / nade pentru
vânătoare sau pescuit, zaruri, discuri pentru
sporturi, unelte pentru refacerea gazonului
(accesorii de golf) / unelte pentru remedierea

găurilor din gazon (accesorii de golf), păpuşi,
biberoane pentru păpuşi, paturi pentru păpuşi,
case de păpuşi, îmbrăcăminte pentru păpuşi,
camere de păpuşi, domino, table de dame,
dame (jocuri), drone (jucării), gantere, canturi
de schiuri, protecţii pentru cot (articole sportive),
ţinte electronice, carusele pentru parcurile de
distracţii, cârlige pentru peşte, instrumente de
pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru a
face glume, ornamente pentru pomii de crăciun,
cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor
de cofetărie, pachinko, plăci de padelă, pălării
din hârtie pentru petreceri, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, machete de vehicule
la scară, seturi de machete la scară (jucării),
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
scutere (jucării), apărători de tibie (articole
sportive), fluturaşi (de badminton), skateboard-
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uri, legături pentru schiuri, schiuri, popice, popice
(jocuri), praştii (articole sportive), topogane
(obiecte de divertisment), automate (maşini
de jocuri), globuri de zăpadă, snowboard-uri,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării),
protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul
pe jos, titirezi (jucării), trambuline (articole
sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.

───────

(210) M 2021 06289
(151) 27/08/2021
(732) TIESSA COLLECTION SRL, STR.

FILDESULUI NR. 4, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Tiessa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,

în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, parfumuri pentru ceramică, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru automobile,
lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare sub formă de spume,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
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preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie (produse de -), uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante

(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de
curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme de
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lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricarre şi în
scopuri medicale, lichide degresante, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru înălbire de uz
casnic, cosmetice, săpunuri, săpun industrial,
săpun detergent, înălbitor pentru rufe, detartranți
praf folosiți pentru mașina de spălat, tablete
pentru mașini de spălat vase, spray-uri de
curățare, spray-uri de degresare, substanțe
degresante, solvenți de degresare, alții decât
cei folosiți în procesele de fabricație, produse
pentru îndepărtarea mucegaiului, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
desfundarea țevilor de scurgere, produse pentru
lustruirea mobilei, solvenți pentru îndepărtarea
vopselelor, șervețele umede impregnate cu
un produs de curățat, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanțe pentru curățarea
mochetelor, substanțe de curățare pentru uz
casnic, sodă caustică, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie, produse
pentru curățarea geamurilor (de lustruire),
produse pentru desfundarea țevilor de
scurgere, produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse de spălat legume și fructe,
produse de lustruit pentru chitare, produse de
lustruit metalul, produse decolorante, produse
pentru clătire, produse pentru curățarea litierelor,
produse pentru curățarea și luciul frunzelor
plantelor, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
odorizante de casă, ceară de carnauba pentru
industria automobilelor, ceară auto, detergenți
pentru curățarea automobilelor, lichide pentru
spălarea parbrizelor, produse pentru lustruirea
automobilelor, soluții de ștergere, întreținere
și curățare a mașinilor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru curățarea dinților și ape de gură, paste
de dinți, șampoane, șampoane uscate, geluri
de baie și duș, nu de uz medical, săpunuri,
produse pentru îndepărtarea ojelor de unghii, ojă
de unghii.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale, ceară și
lichide, produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea prafului, aditivi non-chimici pentru

combustibili, ceară de albine, combustibili pe
bază de alcool, alcool metilic, amestecuri de
combustibili, antracit, aprinzătoare pentru foc,
aprinzătoare lichide pentru grătar, aprinzătoare
pentru grătare, brichete de cărbune, brichete,
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune, carburanți, butan folosit la iluminat,
cocs, ceară pentru iluminat, ceară (materie
primă), cartușe de gaz, carburanți pentru
vehicule cu motor, combustibili fără fum,
combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,
huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de
lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare
pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri
de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,
ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
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de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, candele (lumânări), lumânări cu
aromă de mosc, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări pentru
absorbirea fumului, lumânări cu repelent pentru
insecte, ceară de carnauba, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru

medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene.
7. Echipament pentru mișcare și manevrare,
echipament pentru agricultură, terasament,
construcții, extracția petrolului și gazului și
pentru minerit, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, generatoare de electricitate,
mașini de distribuire, mașini și mașini-unelte de
urgență și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare, pompe,
compresoare și suflante, generatoare de curent,
roboți industriali, generatoare de electricitate,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, buldozere, accesorii pentru buldozere,
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accesorii pentru excavatoare, aparate de
ascuțit burghie de foraj minier, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), ciocane de
forjă cu arc, burghie pentru bormașină, burghie
pentru industria mineritului, clești cu prize
multiple (mașini), excavatoare, echipamente de
forare în pământ (mașini), dispozitive pentru
săparea și deplasarea pământului (mașini),
dispozitive de tăiat șanțuri, cupe de buldozer,
foarfece pneumatice, mașini de dragaj, mașini de
cosit (electrice), mașini de perforat roci, mașini
de forat puțuri, lopeți mecanice (instrumente),
instrumente de foraj (mașini), mașini de
prelucrare a mineralelor, mașini de îndreptat,
mașini de săpat, mașini vibratoare, mașini
pentru tăierea pietrelor, mașini pulverizatoare
de beton, mașini pentru săparea șanțurilor,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
accesorii pentru mașini de tuns gazonul,
aeratoare, aparate de muls, aparate de tuns
iarba pentru grădină, aparate electrice de
tuns iarba, capete pentru recoltare, batoze,
aparate reîncărcabile pentru tunderea gardului
viu, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, cilindri de pulverizare
sub formă de instrumente horticole, cultivatoare
(mașini), cuțite de cositoare, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, combine,
cultivatoare (unelte electrice pentru gazon și
grădină), cultivatoare electrice, dispozitive de
stropit (mașini), dispozitive de tăiat crengi
(acționate electric), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, dispozitive electrice de
tăiat gardul viu, dispozitive pentru grădinărit
(electrice), freze de grădină, grape, mașini
pentru tuns gazon-ul, foarfece electrice pentru
tunderea gardului viu, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, lance de stropit sub formă de
instrumente agricole, mașini de cultivat, utilaje
agricole, unelte de curățat gazonul (mașini),
mașini de tuns animale, aparate de ridicare și
de înălțare, elevatoare și scări rulante, mașini
de împachetat, mașini de ambalat sau de
împachetat, mașini de sortare, altele decât cele
pentru bani, mașini de încărcare, mecanisme de
deschidere și închidere, transportoare și benzi
rulante, accesorii pentru aspiratoare de praf,
pentru pulverizare de parfumuri și dezinfectante,
aparate de curățat cu aburi, aparate automate de
curățare a piscinelor, aparate de lustruit pentru
întreținerea podelelor, aparate de măturare
automate pentru bazine de înot, aparate de uscat
rufe fără încălzire, aparate electrice de bătut
covoare, aparate electrice pentru șamponarea

covoarelor, aspiratoare, aspiratoare automate,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
pentru automobile, aparate de curățat cu
presiune mare, centrifuge (mașini), aspiratoare
uscate și cu apă, coșuri pentru ustensile pentru
mașinile de spălat vase, mașini și aparate
electrice pentru ceruit, coșuri pentru mașini
de spălat vase sub formă de piese pentru
mașini de spălat vase, degresoare, curățitoare
electrice cu înaltă presiune, discuri de lustruire
folosite cu șlefuitoare electrice pentru pardoseli,
dispozitive automate pentru curățarea podelelor,
dispozitive electrice de lustruit încălțăminte,
distribuitoare de detergent lichid, echipament
electric de curățare a geamurilor, filtre și pungi
de praf pentru aspiratoare, mașini de călcat
și prese de rufe, instalații de spălat vehicule,
instrumente de curățare cu ultrasunete, pentru
bijuterii, instrumente de curățare cu ultrasunete,
de uz industrial, mașini combinate de spălare
și periere, mașini cu abraziune pentru curățare,
mașini de aspirare de uz casnic, mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, generatoare de
curent, foarfecă de descarcerare (foarfece
de salvare electrice), roboți de uz industrial,
roboți folosiți în industrie, acumulatoare
hidraulice (componente ale maşinilor), ambreiaje
pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,
arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor
de supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,
dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, lagăre (fusuri, componente
ale maşinilor, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
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constituie piese de mașini folosite la degresare,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini electrice pentru spălarea alimentelor,
mașini de uscat gogoși de mătase, mașini
de spălat vehicule, mașini de spălat cu
presiune, automate (distribuitoare automate),
distribuitoare de săpun, mașini de pulverizat,
ciocane pneumatice, deschizătoare electrice de
conserve, dispozitive de tensionare cu clichet
(mașini), malaxoare, mașină de suflat, mașini
de cusut pentru textile și piele, mașini de făcut
chei, mașini de filtrat, separatoare și centrifuge,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
mașini pentru ascuțire și realizat matrițe,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru fabricarea pungilor, mașini pentru
fabricarea sacilor, mașini pentru fabricarea
funiilor de paie, mașini pentru fabricarea de
chibrituri, mașini pentru fabricarea de ace,
mașini pentru fabricarea semiconductoarelor,
mașini pentru fabricarea uneltelor, mașini pentru
fabricarea țigărilor, mașini pentru impregnare,
mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini pentru placare, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini și
aparate pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire
și tratare a suprafețelor, mașini și aparate
de procesat și preparat alimente și băuturi,
mașini-unelte, prese de asamblaj, pistoale de
etanșat electrice, mori și mașini de râșnit,
scule electrice, roboți pentru mașini-unelte,
scule pneumatice portabile, scule modulare
(instrumente), scule manuale acționate în
alt mod decât manual, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, unelte cu
acționare electrică, unelte acționate mecanic,
storcătoare industriale, tocătoare (mașini), șerpi
electrici pentru desfundarea conductelor, unelte
acționate cu motor, aparate de vulcanizare,
mașini pentru vopsit, bormașini cu suport,
bormașini robotizate electrice de mână, ciocane
rotopercutoare electrice.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
instrumente pentru menținerea focului, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane

pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini și
aparate agricole, de grădinărit și silvice, mașini
de construcție, mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, injectoare
pentru motoare, motoare de mașini, rulmenți
pentru motoare, roți și șenile pentru mașini,
pompe de apă, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior, ciocane rotopercutoare
electrice, ferăstraie (maşini), suflante pentru
comprimarea, evacuarea și transportul gazelor,
supape pentru evacuarea gazelor de ardere
(piese pentru mașini), robinete pentru mașini,
mașini de tocat carne, mașini de tocat furaje,
tocătoare de lemn (mașini), tocătoare de
hârtie (mașini), tobe de eșapament pentru
motoare, motocoase electrice, monturi pentru
rulmenți, carcase de rulmenți, rulmenți cu
ace, rulmenți cu bile, inserții pentru rulmenți,
vibratoare de beton, mașini de șlefuit, polizoare
(mașini), perii disc cu sârmă pentru polizoare
electrice, discuri abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri cu lamele pentru polizoare
electrice, rindele electrice, freze, macarale,
sfredele pentru macarale, mașini de găurit și
sfredele, mecanisme de tăiat (mașini), mașini
pentru vopsit, pistoale pentru vopsit, mașini
de lipit, pistoale de lipit electrice, aparate
de tuns iarba pentru grădină, motoprășitoare
(mașini), atomizoare sub formă de piese pentru
mașinile de stropit culturile agricole, suflante
industriale, suflante de aer, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, perii pentru aspiratoare,
incubatoare pentru ouă, mașini (industriale)
pentru felierea alimentelor, aparate (electrice, de
bucătărie) pentru felierea alimentelor, dispozitive
de zdrobit de bucătărie, electrice, compresoare,
lagăre (componente ale maşinilor), variatoare
de viteză pentru mașini, variatoare de cuplu
hidraulice (organe de mașină nedestinate
vehiculelor terestre), mașini de curățat materiale
textile, mașini de spălat, uscătoare centrifugale
(mașini), uscătoare rotative (mașini), saci pentru
aspiratoare, roboți pentru curățenie, perii pentru
aspiratoare, mături electrice, mopuri electrice
cu aburi, mașini pentru spălat ustensile, mașini
pentru spălarea geamurilor, role din materiale
nețesute care constituie piese de mașini folosite
la lustruire, roți din materiale nețesute care
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de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat pizza,
neelectrice, dispozitive neelectrice de feliat
alimente, foarfece de bucătărie, feliatoare de
legume, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, cuie (clești de
scos -), clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru
perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru lichide
(acționate manual), răngi de scos cuie (unelte
manuale), unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, clești patent, clești, cleme
de prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare,
echere culisabile (unelte acționate manual),
dispozitive de îndreptare a firelor (unelte
acționate manual), dispozitive de curbat țevi
(unelte acționate manual), menghine, leviere,
instrumente pentru finisarea pereților din rigips,

de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acţionate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței, lame de
ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie, rindele,
freze (scule), mașini de tăiat, diamant de
tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animale, agrafe de păr pentru bebeluși,
aparate de epilat, aparate de ras, aparate de
tuns părul, non-electrice, aparate electrice de
tuns barba, aparate electrice de tuns părul din
nas, aparate electrice de tuns părul din urechi,
aparate electrice pentru tuns (instrumente
manuale), aparate electrice pentru tuns părul,
aparate pentru epilat prin electroliză, aparate
pentru epilat, electrice sau neelectrice, aparate
neelectrice de tuns barba, mașini de tuns
electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras electrice, brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

196

instrumente de fixare și îmbinare, pene de
fixare, perii de sârmă (unelte acționate manual),
mojare pentru pisat, mistrii pentru îmbinări,
mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie, patrițe
de numerotare, mojare pentru pisat (unelte
manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți, lopățele
de grădina, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru mânarea vitelor,
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), pulverizatoare
agricole (acționate manual), prășitori manuale,
mistrii, târnăcoape, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,

echipament pentru scufundări, magneti,
materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
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analizoare de imagine, analizoare de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru

cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audio-
video pentru mașini (ice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
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componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, alarme
și echipamente de avertizare, aparate
de semnalizare, aparate electronice de
supraveghere, aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, aparate de scanare corporală
cu raze x pentru securitate, aparate și
instrumente de semnalizare, sisteme de
stingere a incendiilor, senzori pentru protecția
vieții private, senzori de fum, roboți pentru
supraveghere de securitate, sisteme de
asistență șofer pentru autovehicule, sisteme
de supraveghere video, mănuși rezistente
la foc, etichete electronice de siguranță,
echipamente de protecție și siguranță,
dispozitive electronice de supraveghere pentru
bebeluși, dispozitive video de monitorizare
a bebelușilor, detectoare de fum, conuri de
trafic, camere retrovizoare pentru vehicule,
dispozitive de control al accesului, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, benzi adezive de securitate

(magnetice), bastoane de mână pentru
siguranță, articole reflectorizante pentru purtat,
pentru prevenirea accidentelor, accesorii de
protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, aparate pentru
salvare maritimă, aparate pentru siguranța
traficului feroviar, articole de îmbrăcăminte
rezistente la foc, articole de îmbrăcăminte
pentru motocicliști de protecție împotriva
accidentelor sau rănirilor, cagule ignifuge,
benzi reflectorizante pentru purtat, articole de
protecție pentru cap, articole de îmbrăcăminte
pentru protecția împotriva leziunilor, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, filtre pentru
măști respiratorii, dispozitive și echipament de
salvare, dispozitive de protecție pentru dinți,
îmbrăcăminte de protecție pentru prevenirea
accidentelor, hamuri de salvare, genunchiere
pentru muncitori, încălțăminte de protecție,
măști de gaze, măști antipoluare pentru
protecție respiratorie, mănuși de unică folosință
pentru laborator, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, lentile pentru măști de protecție
pentru față, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, ochelari
de protecție anti-aburire., ochelari antipraf,
măști pentru respirație, măști de protecție
pentru muncitori, măști de protecție, protecția
capului, protecția ochilor, plase de protecție
împotriva accidentelor, plase de siguranță,
prelate de protecție, pături ignifuge, pături
de supraviețuire, protecție (îmbrăcăminte de
-) împotriva accidentelor, radiațiilor și focului,
viziere de protecție, veste de salvare, veste
antiglonț, agende electronice, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare de semnal, amplificatoare
digitale, amplificatoare electronice, aparate și
instrumente multimedia, aparate de înregistrare,
aparate de copiere, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, digitizoare,
decodoare, convertoare analogice, compresoare
de semnal, codoare optice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, dispozitive pentru
stocarea de date, dispozitive multifuncționale
care încorporează funcțiile de copiere și
fax în modul autonom, dispozitive de
montare pentru camere, echipamente de
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comunicare, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (RFID), lochuri electronice,
masere (amplificatoare de microunde),
procesoare de vorbire, unități de codificare
electronică, tastaturi fara fir, tastaturi,
suporturi pentru amplificatoare, table electronice
interactive whiteboard, terminale multimedia,
transformatoare acustice, transmițătoare optice,
terminale pentru recepția semnalului, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
sintetizatoare de frecvențe, sistem de
automatizare pentru clădiri, suporturi de fixare
adaptate pentru monitoare de calculator,
suporturi de date pre-înregistrate destinate
utilizării cu calculatorul, stilouri magneto-optice,
limitatoare de semnal, inele inteligente, huse
pentru agende electronice, antene folosite,
de asemenea, ca și aparate de comunicație,
accesorii de montare pentru aparate radio,
adaptoare de radiofrecvență, amplificatoare de
viteză, antene parabolice, antene satelit, aparate
cu frecvențe extrem de mari pentru rețele fără
fir, aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață

audio digitale, aparate holografice, uscătoare
de film, unități pentru discuri, transmițătoare
fm, unități de cd-rom, unități pentru dvd-uri,
vizoare optice, sisteme audio-vizuale, servere
video digitale, sisteme de sonorizare exterioară,
sisteme de vizualizare video, sisteme micro
dvd, sisteme multi-cameră pentru vehicule,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
stații de andocare pentru playere audio
digitale, telecomenzi multifuncționale, playere
multimedia, playere mp4, playere video digitale,
planetarii, player portabil multimedia, servere
audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru dvd
playere, filtre acustice din pânză, pentru aparate
radio, indicatoare laser tip pointer, instrumente
pentru karaoke, lentile, monitoare pentru tabletă,
echipamente fotografice, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin
cablu, camere video activate prin mișcare,
cinematografe de realitate virtuală (vr), căști
pentru jocuri de realitate virtuală, baze pentru
difuzoare, difuzoare inteligente, cutii pentru
lentile, cutii pentru filme, coperte pentru cititoare
de cărți electronice, cititoare cd portabile,
afisaje electronice, afișaje cu cristale lichide,
afișaje pentru vehicule, aparate cinematografice,
aparate de proiecție, aparate tv, aparate de
supraveghere vizuală, aparate de televiziune
cu circuit inchis, aparate video, aparatură de
amplificare video, baterii pentru proiectoare,
camere de bord, camere de filmat, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la jocuri
video, căști de vizualizare monoscopică, camere
video digitale, camere video de supraveghere,
camere video 360º, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare a
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banilor, tablete grafice digitale, scanere pentru
coduri de bare, sintetizatoare de imagine,
sisteme de inteligență artificială, sisteme de
control electronice, sisteme de procesare de
date, scaner de mână, scanere (echipamente
pentru procesarea datelor), răcitoare pentru
procesoare pentru aparatele de procesare a
datelor, periferice adaptate pentru a fi folosite
la calculatoare, panouri digitale, ochelari de
realitate virtuală, boxe de calculator, carduri
pentru pc, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, creion electronic (creioane optice), filtre
pentru ecrane de calculator, monitoare, joystick-
uri pentru calculator, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare), huse
(adaptate) pentru calculatoare, imprimante
pentru calculator, mouse (periferice de
calculator), stilouri electronice, scanere mobile
pentru documente, suporturi de mouse, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile,
telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, touchpad-uri pentru calculatoare,
terminale pentru poșta electronică, terminale
informatice, analizoare de imagine, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, carduri pentru porturi usb,
distribuitoare de bilete, dispozitive periferice
de calculator, huse pentru dispozitive digitale
de ajutor personal, instrumente matematice,
magnetofoane, mașini contabile, mașini de
facturat, sintonizatoare amplificatoare, aparate
de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,

filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
dispozitive de testare și controlul calității,
dispozitive de control și regulatoare, dispozitive
de măsurare, aparate fotovoltaice pentru
generare de electricitate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, bănci de încărcare, aparate
pentru îmbunătățirea eficienței energetice,
aparate și instrumente pentru conducerea
distribuției energiei electrice, componente
electrice și electronice, filtre electrice, cabluri
scart, convertoare alternativ-continuu, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice,
surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de
priză, adaptoare usb, cabluri prelungitoare,
prelungitoare cu prize multiple, panouri solare,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente, ceasuri
inteligente.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, dispozitive pentru
mobilitate pentru personae cu dizabilități,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, de uz medical,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, aparate pentru aerosoli de uz
medical, pulsometre, pulsoximetre (aparate
medicale), instrumente ajutătoare pentru sex,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, ace de acupunctură, aparate pentru
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monitorizarea nivelului de glucoză din sânge,
tuburi bucale de uz medical, pompe de
san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare
de uz medical, ace de acupunctură,
aparate de acupunctură, echipament pentru
diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
dispozitive auditive, biberoane, inele pentru
erupția dentară, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, suzete, sticle pentru biberoane, recipiente
pentru biberoane, protecții pentru biberoane,
pompe de sân, tetine.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații nucleare,
instalații sanitare, alimentare cu apă și

echipamente de salubritate, distribuitoare de
dezinfectante pentru toalete, dozatoare de
dezinfectante pentru băi, arzătoare, boilere
și încălzitoare, echipament pentru răcire și
înghețare, filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
boilere pentru încălzire centrală, aparat electric
pentru încălzirea apei, aparate automatice de
distribuirea apei, aparate cu apă caldă, aparate
de amestecarea apei, aparate de dezinfectare,
aparate de distribuire a apei, aparate de
distribuire a apei purificate și răcite, aparate
de încălzire pentru acvarii, instalații de încălzire
cu apă caldă, instalații pentru răcirea apei, băi
de abur, saune și spa-uri (bazine), aparate
pentru alimentarea cu apă potabilă, aparate
pentru captarea apei, boilere cu apă, boilere
cu gaz pentru încălzirea apei, camere curate
(instalații sanitare), cazane de fierbere pentru
spălatorii, cazane electrice, cazane pe gaz
pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
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de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite
în agricultură, instalații (automate) de irigare
prin aspersiune folosite în horticultură, sisteme
de aspersoare pentru irigare, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aeratoare cu
funcție de economisire a apei pentru robinete,
aparat de purificare a apei pentru acvarii
cu apă de mare, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate de desalinizare
a apei care utilizează osmoza inversă, aparate
de dezinfectare a apei, aparate de tratare a
apei, aparate de purificare a apei, aparate
de filtrare a apei potabile, aparate de filtrare
a apei, aparate de epurare a apei de la
robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei
în urinoare, instalații chimice pentru tratarea
apei potabile, instalații de epurare a apelor
uzate, instalații de sterilizare cu ultraviolete
(aparate de tratare a apei), instalații de sterilizare

chimică (aparate de tratare a apei), instalații
de purificare a apei de ploaie, membrane
pentru filtrarea apei, reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, instalații
pentru purificarea apei, robinete cu funcție
de economisire a apei, rezervoare pentru
purificarea apei, supape de control al apei pentru
robinete, unități de purificare a apei, unități
de filtrare pentru osmoză inversă (echipamente
pentru tratarea apei), valve pentru reglarea
apei (accesorii de siguranță ), filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, filtre de
apă (instalații) pentru agricultură, filtre de apă,
de uz industrial, filtre de apă, filtre pentru
aparate pentru prepararea gheții, filtre pentru
apă reziduală, filtre pentru acvarii, filtre grosiere
pentru filtrarea apei, filtre pentru chiuvetă
(accesorii pentru instalații sanitare), filtre pentru
căzi de duș, filtre pentru căzi cu hidromasaj,
filtre pentru bazine cu apă, filtre pentru
piscine, filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), autoclave (sterilizatoare),
sterilizatoare cu ultraviolete, aprinzătoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru reglarea
fluxului de gaze, supape (robinete), componente
ale instalațiilor sanitare, ventile de amestec
(robinete) pentru chiuvete, instalații pentru
răcirea și încălzirea apei, aparate cu aer cald,
suflante de aer cald, mașini de irigații pentru
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agricultură, uscătoare de păr, aparate pentru
uscarea mâinilor (uscare la cald), ventilatoare
electrice de uz personal, uscătoare de păr
portabile, suporturi adaptate pentru uscătoare
de păr, termofoare, suflante de aer cald, tigăi
electrice pentru încălzirea patului, perne de
încălzire neelectrice, altele decât cele de uz
medical, lămpi cu infraroșii pentru uscarea
părului, mașini de uscat părul pentru saloane de
coafură, perne încălzite, neelectrice, neutilizate
în scop medical, pernuțe termice, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, șosete încălzite
electric, pături electrice de încălzire, care nu
sunt utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
de făcut ceai, aparate de cafea, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate
de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de

gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de căni
cu alimentare la usb, instalații de încălzire a
băuturilor, încălzitoare de căni electrice, inele
de încălzire, ibrice de ceai (electrice), ibrice
de cafea electrice, fără fir, ibrice, incineratoare
pentru deșeuri de uz casnic, instalații automate
pentru prepararea cafelei, huse ajustabile din
materiale textile pentru prăjitoare electrice de
pâine, hote pentru extragerea vaporilor pentru
aparate de gătit, hote de ventilație pentru sobe,
hote aspirante pentru mașini de gătit, grătare
pentru gătit, hibachi (dispozitive de încălzire
japoneze), grilluri electrice, grile pentru grătar,
grătare, friteuze pentru catering comercial,
friteuze industriale, friteuze electrice, grătare
afumătoare, grătare cu cărbune, grătare cu
gaz, grătare electrice, frigări pentru rotiserie,
frigidere pentru vin, frigidere electrice de uz
casnic, filtre electrice de cafea, filtre de
ceai (aparate), domuri pentru răcire, elemente
electrice de încălzire, fierbătoare electrice,
cuptoare pentru pizza, deshidratoare electrice,
cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit cu fum,
dispozitive de uscare cu fum, dispozitive de
maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
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încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire și de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de distribuire a apei purificate
și răcite, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, filtre pentru aparate
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, epurare
și purificare a gazelor, echipament pentrru
procesare chimică, cuptoare și vetre industriale
(nu pentru alimente sau băuturi), aparate de
încălzire a aerului, aparate cu apă caldă, aparate
cu aer cald, aparat electric pentru încălzirea apei,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme de încălzire a apei pentru dușuri,

sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini de
prăjit tutun, mașini de gătit electrice, mașini
de ceață, mașini de gheață carbonică, lămpi
de gaz, lămpi de petrol, instalații pentru
producerea aburului, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, mașini pentru generare de
ceață artificială, mașini pentru generare de fum
artificial, panouri răcite folosite la cuptoarele
electrice, mașini electrice de gătit sub presiune
cu autoclave de uz casnic, instalații de încălzire,
instalații de sterilizare pentru instrumente
medicale, instalații de apă calda, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, încălzire (corpuri de -), filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
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recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru

încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu
tiraj forțat, corpuri de încălzire ambientală
cilindrice dispuse orizontal cu tiraj forțat,
corpuri de încălzire ambientală cilindrice
portabile dispuse orizontal cu tiraj forțat,
convectoare (radiatoare), comutatoare de
temperatură (supape) pentru radiatoare de
încălzire centrală, colectoare termice solare
(încălzire), comutatoare termosensibile (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, clapete pentru controlul aerului,
colectoare de energie solară pentru încălzire,
capace filetate de radiatoare, cabluri electrice
pentru încălzire, boilere pentru încălzire centrală,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.
12. Vehicule și mijloace de transport, dronă,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
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pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri
și șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese
de caroserie pentru vehicule, anvelope de
vehicule, osii pentru vehicule, clipsuri pentru
capota vehiculelor, caroserii de vehicule,
garnituri de frânã pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roţile vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,

huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata  de  rezervă/huse  pentru  anvelope  de
rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
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de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie
pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri de
osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de suspensie
pentru autovehicule, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
truse de scule pentru repararea pneurilor,
saboți de frână de vehicule, uși de portbagaj,
organizatoare pentru portbagaj, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje laterale pentru
motociclete, suporturi de portbagaj pentru
capotă, roabe, lagăre de osie pentru vehicule
de teren, discuri pentru lagăre axiale de
ambreiaj pentru vehicule terestre, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
transportoare suspendate, vehicule terestre
și mijloace de transport, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
aerodinamice pentru caroserii auto, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
antiorbire (dispozitive - pentru vehicule), trepte
pentru automobile, tetiere pentru vehicule,
suporturi pentru băuturi pentru vehicule, tablouri
de bord, tapițerie pentru scaune de vehicule,
tapițerie pentru automobile, tăvițe pentru scaune
adaptate pentru vehicule, suporturi pentru pungi
din plastic adaptate pentru folosirea în vehicule,
suporturi cu cadre încorporând roți pentru
deplasarea obiectelor, ștergătoare pentru farurile
mașinilor, spătare pentru motociclete, spătare
pentru biciclete, spoilere pentru vehicule,
spătare pentru scaune de vehicule, spoilere

pentru circulația aerului, scrumiere pentru
vehicule, scaune sport pentru automobile,
recipiente adaptate pentru a fi utilizate în
interioare de vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, prelate pentru vehicule, prelate
ajustabile pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, prelate de cărucioare pentru
copii, protecții laterale pentru vehicule, protecții
pentru aripi pentru vehicule terestre, raclete
pentru ștergătoarele de parbrize, rafturi adaptate
pentru a fi folosite în vehicule, protecții
împotriva zgârieturilor pentru vehicule, reazeme
nemetalice sub formă de componente pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), polițe de portbagaj pentru
vehicule, piese de caroserie pentru vehicule,
parasolare (piese pentru vehicule), panouri
de protecție contra căldurii pentru vehicule,
paravane despărțitoare pentru vehicule, plase
de portbagaje pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, mânere
cu publicitate adaptate pentru cărucioarele de
cumpărături, monturi cu cârlig de remorcare,
jaluzele pentru geamurile vehiculelor, interioare
de protecție pentru vehicule, mânere de
portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
huse protectoare ajustabile pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru volan, huse pentru
tetiere de vehicule, huse pentru scaune de
vehicule, huse pentru suporturi de difuzoare
pentru vehicule, huse de scaune ajustabile,
tip mărgele, pentru vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, huse
adaptate pentru vehicule, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, elemente componente pentru
caroserii de vehicule, coșuri pentru cărucioare
de copii, coșuri de gunoi adaptate pentru
folosirea în vehicule, corniere de protecție
adaptate pentru cărucioare, capote și huse
pentru cărucioare de copii, caroserii, căptușeli
de acoperiș pentru vehicule, brichete electrice
pentru vehicule terestre, benzi parasolare pentru
vehicule, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, benzi de protecție pentru uși de
vehicule, bare în formă de t pentru schilifturi,
bare pentru scaun (piese de vehicule), capace
de închidere pentru rezervoare de combustibil
ale vehiculelor, apărătoare de soare sub formă
de componente de caroserie pentru vehicule,
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biciclete, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţă
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese de
caroserie pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote
pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervă, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru

vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru rotile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandă pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, cricuri de bicicletă, lanţuri
de bicicletă, ghidoane de bicicletă, frâne de
bicicletă, apărătoare de noroi pentru bicicletă,
manivele de bicicletă, motoare de bicicletă,
pedale de bicicletă, roţi de bicicletă, şei de
bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă,
remorci pentru bicicletă, garnituri de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, frâne
pentru vehicule, segmenţi de frână pentru
vehicule, plăcuţe de frână pentru autovehicule,
discuri de frână pentru vehicule, huse pentru
volanul vehiculului, saci de iarnă adaptaţi
pentru cărucioare/saci de iarnă adaptaţi pentru
cărucioarele de copii, angrenaje pentru biciclete,
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
aliaje de argint, turmaline (pietre semiprețioase),
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate cu
metale prețioase sau semiprețioase sau pietre,
sau imitații ale acestora, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
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din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, lanțuri de ceas, limbi de
ceas, mecanisme de ceasornic, închizătoare
pentru ceasuri, curele de ceas, cronografe
(ceasuri), cronografe, pietre artificiale (prețioase
sau semiprețioase), amulete pentru inele de
chei, brelocuri metalice, brelocuri, nemetalice,
lanțuri pentru chei, inele pentru chei, portchei
decorative, portchei din imitație de piele cu
inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,

chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale
pentru instrumente muzicale, burdufuri
pentru instrumentele muzicale, cutii pentru
instrumentele muzicale, cutguturi pentru
instrumentele muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, colofoniu pentru instrumentele
muzicale cu corzi/sacâz pentru instrumentele
muzicale cu corzi, feţe de tobe/feţe pentru tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape
pentru instrumentele muzicale, muştiucuri
pentru instrumentele muzicale, timpane, benzi
de hârtie pentru instrumentele muzicale
mecanice (pianolă), pupitre pentru partituri,
sintetizatoare, surdine pentru instrumentele
muzicale/amortizoare (de sunet) pentru
instrumentele  muzicale,  valize  pentru 
instrumente  muzicale,  dispozitive de  întors 
paginile pentru partituri, instrumentemuzicale, 
tuburi  de  suflat  (muzicale), valize  pentru 
instrumente  muzicale,  pedale pentru  efecte 
sonore, pentru  instrumente  muzicale, picioare 
(cuie  de  sprijin)  pentru contrabasuri,  picioare 
(cuie de sprijin)pentru violoncele, protecții de 
membrane pentru  flaute  chinezești,  pupitre 
pentru partituri,  rafturi  adaptate  pentru 
susținerea instrumentelor  muzicale,  stative 
adaptate  pentru utilizare  cu  instrumente 
muzicale, stativepentru instrumente muzicale, 
suporturi  pentru  instrumente  muzicale, 
suporturi  de  braț  pentru  chitară,  surdine, 
tastiere  pentru  instrumente  muzicale  cu 
coarde, tonometre (marcatoare de  frecvență),
 tuburi  de  suflat,  acordoare  pentru
instrumente muzicale electronice, aparate
pentru întorsul paginilor la partituri, aparate
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
baghete de dirijor, unelte de acordare
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pentru instrumente cu coarde, cutii pentru
instrumente muzicale, diapazoane, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
genți pentru transportul instrumentelor muzicale
cu claviatură, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale, hamuri
pentru instrumente muzicale, huse adaptate
pentru instrumentele muzicale, huse pentru
instrumente muzicale, huse pentru piane (croite
pe formă), șofare, tub de ploaie(instrumente
muzicale), supape pentru instrumente muzicale,
sintetizatoare (instrumente muzicale), mașini
de muzică de fundal electronice, mașini de
ritm electronice cu comandă automată, mașini
electronice de efecte de sunet (sintetizatoare),
mașini electronice de ritm, mașini pentru
efecte sonore sub formă de instrumente
muzicale, mecanisme pentru cutii muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, ocarine
chinezești (xun), placa de sunet, pedale
pentru instrumente muzicale, rulouri muzicale,
rulouri muzicale perforate, sintetizatoare,
instrumente muzicale care conțin aparate pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
modificarea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale controlate de microprocesoare,
instrumente muzicale controlate de calculator,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale electronice, electrice și
mecanice, kazoo, instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale pentru copii,
instrumente de suflat, instrumente de percuție,
flaute chinezești, instrumente din alamă,
instrumente de suflat din lemn, instrumente cu
percuție, instrumente cu coarde, instrumente
cu claviatură, flașnete, foale de instrumente
muzicale, güiro (instrument muzical),
instrumente muzicale care incorporează
aparate pentru modificarea semnalelor audio,
acordeoane, ancii (instrumente muzicale),
aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate și instrumente electronice de
muzică, bandoneoane, bucium, carilonuri
electrice (instrumente muzicale), cutii muzicale,
concertine, trâmbițe, trompete, tromboane,
tube (instrument muzical de suflat), eufonii,
serpentine, bugle, bucine (trompete), cornete
cu piston, corni (instrumente muzicale),
flaute, fagoturi, claviete, clarinete, cimpoaie,

armonici, ancii, flaute (instrumente muzicale),
fluiere (instrumente muzicale), oboaie, ocarine,
muștiucuri din ebonită pentru instrumente
muzicale, saxofoane, piculine, suona (trompete
chinezești), pene (piese de instrumente
muzicale), bețe pentru tobe, cimbale, bețe
pentru timpani (instrumente muzicale), cabluri
de prindere pentru utilizare cu tobe premier,
castaniete, cinele (instrumente muzicale),
clopote (instrumente muzicale), coarde de
tobă, căluș pentru timpane, glockenspiel-uri,
djembe, gonguri, grupuri de clopote (instrumente
muzicale), maracas, marimbe, membrane de
tobă, pad-uri pentru tobe de exersare, set de
tobe, tam-tamuri, sistre, tamburine, timpane,
tobe, paduri pentru tobă electronică, xilofoane,
zornăitoare (instrumente muzicale), triangluri
(instrumente muzicale), tobe (instrumente
muzicale), arcușuri pentru instrumente muzicale,
baghete pentru arcușuri, basuri (instrumente
muzicale), capodastre pentru chitară, chitare,
călușuri pentru instrumente muzicale, coarde
de harpe, contrabasuri, corzi de chitară, cuie
pentru întins coardele la instrumentele muzicale,
viole, ukulele, violoncele, viori, vârfuri pentru
comutatoare de chitară.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo, pungi
de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie, întărituri
din carton pentru legarea cărților, hârtie și carton
industriale, hârtie adezivă, aplicatoare de vopsea
sub formă de bureți, aplicații din hârtie, batoane
de cerneală, carduri cu mostre de culori, cărți
de desenat sau de scris, cărbune pentru artiști
plastici, clipsuri magnetice pentru suporturi de
pensule, ceară de modelat, cu excepția celei de
uz dentar, tuș, truse de desen, teuri (desen),
triunghiuri pentru proiectare, tocuri pentru
desene sau schițe, suporturi pentru cretă, stilouri
de gravură, stilouri de desen cu tuș, stilouri
cu cerneală chinezească, seturi de pictură
pentru copii, rulouri pentru trafalete, seturi de
pictură pentru artiști, suporturi pentru șevalete,
șabloane pentru desen tehnic, șervețele, tăvițe
pentru păstrarea instrumentelor de proiectare,
șabloane pentru decorarea alimentelor și a
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băuturilor, tăvi (țe) pentru role de vopsit,
rigle, pulverizator cretă, planșete de desen,
planșe pentru gravat, role pentru vopsit, pixuri
colorate, pietre litografice, piepteni pentru striuri
decorative, pensule, palete de culori, pânză
de calc, pasteluri, mânere pentru rulouri de
vopsit, mucava, modelare (materiale pentru -),
matrițe de hârtie parafinată, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru

sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
articole pentru birou, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), birou (capse de -), bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
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amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru

dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi
și alte accesorii, respectiv: portofele şi
alte articole destinate transportului şicăratului
precum rucsacuri, genţi, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poşete, punguţe,
plicuri, săculeţi din piele pentru ambalaj, raniţe,
sacoşe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj şi valize, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, botnițe, căpăstre
de cai, cravașe pentru jochei, centuri pentru
câini, articole de voiaj, cadre pentru poșete,
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cărucioare pentru cumpărături cu roți, borsete
și genți de purtat la brâu, borsete pentru
unelte, vândute goale, borsete, bagaje de mână,
bagaje de călătorie, cutii de machiaj, curele
pentru portmonee, curele pentru bagaje, cufere
(bagaje), cutii de transport, etichete pentru
bagaje, eșarfe portbebe, etuiuri pentru carduri
de credit (portmonee), dosare pentru conferințe,
mape pentru documente, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cravată, genți cu rotile,
geamantane, genți, geamantane cu rotile, valize,
truse medicale goale, pentru uzul medicilor,
valize cu rotile, truse de voiaj (marochinărie),
tolbe de vânătoare (accesorii de vânătoare),
truse de ras vândute goale, tocuri pentru permis
de conducere, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, suporturi
sub formă de portofele pentru chei, truse de
toaletă (fără conținut), truse de scule, din piele
(goale), truse de voiaj, suporturi pentru cărți
de vizită, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, serviete și genți diplomat, săculețe,
serviete, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe textile pentru cumpărături, saci pentru
haine, saci de voiaj, rucsacuri, poșete,
portmonee și portofele, portofele, portmonee,
portchei, portcarduri (marochinărie), port-bebe,
mânere de valiză, marsupii pentru transportul
copiilor mici, mape pliabile pentru documente,
lădițe pentru cosmetice (fără conținut), huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
închizători pentru portmonee de mărunțis, huse
pentru bagaje, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, gentuțe
universale de purtat la încheietura mâinii.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, balamale nemetalice,
vizoare pentru uși, nu din metal (fără mărire),
ventile, nu din metal, tije pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tăvi nemetalice, tobe de înfășurare
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri, tipare
din plastic pentru utilizare în cadrul procesului
de fabricare de mobilier, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, ventuze (accesorii),
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale

nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru plante
sau copaci, șine pentru perdele de duș, țăruși
nemetalici pentru corturi, suporturi pentru plante,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
copaci (nemetalice), tacheți pentru andocare,
nu din metal, sisteme nemetalice de fixare
pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe din
plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii de
scări din plastic, mânere pentru sertare, nu din
metal, mânere din plastic pentru uși, mânere
din plastic pentru sertare, mânere din ceramică
pentru mobilier, mânere de sprijin nemetalice,
lanțuri, nu din metal, inele pentru perdele, inele
pentru nas de taur (nemetalice), mânere din
ceramică, inele pentru draperii de duș, glisiere
suspendate de plafon din materiale nemetalice,
garnituri din material plastic, furtunuri (tobe de
înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru -),
încuietori și chei, nu din metal, geamanduri,
garnituri pentru uși, porți și ferestre, nu din
metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, carlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare maner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
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mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pliante,
rame, rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile

(mobilier), mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier de baie, mobilier de exterior, mobile
(rafturi de -), mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de - din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
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din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate

în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
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de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, articole pentru curățarea
dentară, aparate de demachiat, non-electrice,
aparate pentru demachiere, electrice, aparate
pentru demachiere, neelectrice, aplicatoare
cosmetice, aplicatoare de fard, aplicatoare
pentru farduri de ochi, bureți, bureței pentru

machiaj, bureți cosmetici, bureți de baie,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,
bureți de toaletă, pămătufuri pentru bărbierit,
bureți pentru corp, bureți pentru curățarea
feței, bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimel,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudră cosmetică compactă,
pulverizatoare de parfum, pulverizatoare de
uz casnic, spatule cosmetice, rafturi pentru
cosmetice, rafturi pentru geluri de duș, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, recipiente pentru
loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
săpun, savoniere, spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
sprâncene (periuțe pentru -), sticle goale
pentru pulverizare, suporturi pentru cosmetice,
truse de toaletă, truse de toaletă cu conținut,
perii cosmetice, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, aspersoare, boluri pentru flori, coșuri
de flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților, colivii
pentru păsări, boluri pentru peștișori, litiere
pentru animale de companie, aparate de curățat
scame, electrice sau neelectrice, coșuri de
rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru întins
rufele, mese de călcat, încălțătoare, suporturi
de uscat haine, suporturi pentru fiare de
călcat, articole de sticlărie, bibelouri de porțelan,
busturi din porțelan, porțelanuri, lucrări de
artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, aparat de masaj
pentru pielea capului, bazine (recipiente), boluri
pentru bărbierit, cuve pentru clătit, chiuvete,
dispozitive pentru săpun lichid, dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
olițe pentru copii, inele și bare pentru suportul
prosoapelor, piepteni electrici, suporturi pentru
bureți, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi de pahare pentru baie, aparat
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pentru parfumarea aerului, cutii pentru monezi
(pușculițe), pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri de
sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
veselă, articole de bucătărie și recipiente, căni
speciale cu muștiuc pentru hrănire, dispozitive
de hrănire pentru hrănirea păsărilor în colivii,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor în
natură, dispozitive de hrănire pentru păsări, iesle
de hrănire metalice pentru bovine, dispozitive de
hrănire pentru păsări sub formă de recipiente,
iesle pentru bovine, jgheaburi metalice pentru
bovine, jgheaburi de apă pentru bovine, troace
pentru ovine, litiere pentru pisici, filtre destinate
utilizării în litiere pentru pisici, tăvi de plastic
folosite ca litiere pentru pisici, duze pentru
furtunuri de apă, terarii de apartament (pentru
animale), sticle pentru apă, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, bazine de apă (pentru
pești vii), articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, perii
pentru animale de companie, borcane cu gustări
pentru animale de companie, recipiente de
uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente de
mâncare pentru animale de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de mâncare
animalelor de companie, recipiente din plastic
pentru distribuirea de produse de băut animalelor
de companie, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, boluri pentru flori,
capete de stropitori, duze de furtun pentru

stropit, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de
rufe, aparat pentru parfumarea aerului, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aplicatoare de ceară pentru
podea, montabile pe un mâner de mop, bureți,
bureți abrazivi, bureți de curățat de uz casnic,
bureți de mare naturali, bureți de menaj, bureți
metalici, bureți pentru bucătărie, capete de mop,
cârpe pentru curățare, cârpă pentru ochelari,
distribuitoare de săpun, dozatoare de săpun,
fărașe, dispozitive non-electrice de curățat
covoare, dispozitive pentru săpun lichid, găleți
de plastic, lavete de spălat vase, instrumente
abrazive pentru utilizare în bucătărie (curățare),
instrumente cu ventuze pentru desfundarea
țevilor, instrumente de spălat geamuri (pentru
uz casnic), mănuși de curățenie din țesături,
litiere pentru animale, mături, mănuși de menaj,
material pentru perii, material pentru curățare,
pămătufuri de praf, mopuri, perii, perii de spălat,
perii de praf, perii pentru haine, perii pentru
curățat, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ștergătoare de geamuri, pulverizatoare
de uz casnic, raclete de uz casnic, pompe
de desfundat toaleta, suporturi pentru perii de
toaletă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, aplicatoare cosmetice,
articole pentru curățarea dentară, truse de
toaletă, vaporizatoare de parfum (goale), truse
pentru accesorii de păr de menaj și de uz
casnic, suporturi pentru bureți, sticle goale
pentru pulverizare, mănuși de bucătărie, mănuși
de grădinărit, mănuși din cauciuc pentru uz
casnic, mănuși din plastic de uz casnic, mănuși
de bumbac de uz casnic, tăvi biodegradabile de
uz casnic, tăvi compostabile, suporturi pentru
veselă, suporturi pentru ustensile de bucătărie,
recipiente de uz casnic.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, blănuri crude
provenite de la animale, bumbac brut, cânepă,
fibre acrilice, smocuri de lână, rafie, saci din
plasă acoperită cu plastic pentru cultivare de
plante și arbori, păr de animale, plase din
poliester pentru ambalarea produselor, lână
brută sau tratată, materiale textile fibroase
brute, mătase brută, mohair, panouri paravânt
din plastic destinate utilizării pe terenurile de
tenis, iută, gogoși de mătase, filamente textile,
fibre textile sintetice, fibre pentru peruci, fibre
pentru fabricarea de corzi pentru rachete,
fibre pentru fabricare de dale de mochetă,
fibre pentru fabricare de covoare, așchii de
lemn, alge de mare (materiale de umplutură),
ambalaje din paie pentru sticle, ambalaje
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din paie aleatorii, căptușeală din fibră, fibre
pentru căptușire, fulgi de pene detinați utilizării
drept material de umplere, umpluturi pentru
perne, umpluturi pentru pilote, vatelină din
poliester, vată pentru umplutură și capitonare
a tapiseriei, vată de filtrat, zegras pentru
tapițerie, puf de plapumă (pene), recipiente
textile pentru ambalare industrială, pene pentru
umpluturi (tapițerie), umpluturi din fibre sintetice,
umplutură, nu din cauciuc, materiale plastice,
hârtie sau carton, pene, lână de lemn, curele și
benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, căptușeli folosite la
recipientele pentru depozitare în vrac, canava
pentru înfășurat plante, acoperire din plastic
destinată utilizării ca protecție împotriva stropirii,
folii de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
jaluzele exterioare din materiale textile, legături,
nemetalice, pânze de protecție împotriva
prafului, pânză groasă pentru înfășurat plante,
plase, vele, sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, benzi nemetalice pentru
ambalare sau legare, benzi elastice pentru legat,
chingi de tracțiune fabricate din materiale textile,
chingi din material textil pentru încărcături,
curele de blocare nemetalice, cuplaje sau
legături nemetalice, curele nemetalice pentru
încărcare, hamace, cabluri nemetalice pentru
manipularea încărcăturilor, legături nemetalice
pentru manipularea încărcăturilor, cabluri
nemetalice, cordaje, cordoane elastice, velatură,
șnururi, corzi pentru alpinism, corzi pentru
corturi, dispozitive pentru fixarea bagajelor din
vehicule, dispozitive sub formă de sfoară elastică
pentru susținerea bunurilor pe vehicule, cabluri
de remorcare pentru vehicule, copertine, țesături
pentru umbrare și pavilioane, prelate pentru
vehicule neajustate, prelate pentru piscine spa,
neajustate, structuri semipermanente de pânză,
structuri temporare fabricate din materiale
textile, parasoluri (exterior), din materiale textile,
paravane pentru protecția împotriva vântului,
corturi pentru duș, folii pentru sol, huse
neajustate pentru ambarcațiuni și vehicule
maritime, fire pentru plase, lațuri (capcane),
plase comerciale, plase de camuflaj folosite la
vânătoare, plase de camuflaj pentru radare,
plase de pescuit, plase de grădină, plase din
material textil pentru prevenirea căderilor de
pietre, plase paravânt, plase elastice pentru
produse din carne, plase folosite împreună cu
structuri plutitoare, plase pentru umbrit, plase
pentru năvoade, materiale pentru fabricarea
velelor, scânduri pentru ambarcațiuni, săculeți de
protecție pentru spălarea ciorapilor de damă.

fibre din deșeuri degresate, fire de in, fire de
iută, fire de lână, mătase filată, lână filată, fire
textile realizate din fibre naturale, fire texturate
cu poliester, fire sintetice, bumbac filat, camgarn,
fire de cocos, fibre de țesut pentru utilizare
la garnituri de pompe, fibre de țesătorie de
uz industrial, fibre din materiale plastice tăiate
de uz textil, fibre scămoșate, fibre filate de
poliester de uz textil, filamente textile (fire), fire
comercializate la trusă, fire de cașmir, fire de
angora, fire de argint de uz textil, fire de păr, fire
de mătase.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
nețesute (textile), tul pentru croitorie, tricot,
tul, țesături pentru mobilier și tapițerii, țesături
pentru îmbrăcăminte, țesături pentru perdele,
țesături industriale, țesături din fibre sintetice,
produse din material textil la bucată, produse
din materiale textile de uz casnic, plasă din
plastic pentru muște, plase de țânțari tratate
cu insecticid, pâsle nețesute, mușama, mochetă
(țesături), moleschin, pânză pentru broderii,
materiale de tapițerie, textile pentru perete,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, lenjerie de pat
și pături, materiale textile pentru baie, produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte,
șosete.
26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de
cusut și articole decorative din material textil,
respectiv: ace pentru maşina de cusut, brasarde/
banderole de braţ (accesorii de îmbrăcăminte),
broşe (accesorii de îmbrăcăminte), catarame
(accesorii de îmbrăcăminte), suporturi pentru
gulere, cordoane pentru îmbrăcăminte,
croşete/ace de croşetat, forme pentru
cârpit, borduri pentru îmbrăcăminte, broderie/
articole ornamentale (broderie), închizători
pentru îmbrăcăminte, volănaşe pentru
îmbrăcăminte, panglici și funde de mercerie,
petice termoadezive pentru repararea sau
decorarea articolelor textile, andrele, ornamente
din dantelă/pasmanter, monograme pentru
marcarea lenjeriilor/numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, ornamente pentru pantofi,
cârlige pentru pantofi, capse, fermoare pentru
genţi/închizători cu fermoar pentru genţi, ace și

23. Ațe și fire, semitorturi de sticlă, mosoare
cu  ață, fire de mătase, fire de vâscoză, fire și
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ace cu gămălie pentru entomologie, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), brelocuri (nu
ca bijuterii sau pentru chei, inele sau lanțuri),
fructe, flori și legume artificiale, ace, trese, tivuri
false, volane de fuste, șnururi răsucite pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru gulere, piese
care se lipesc la cald, pentru ornamente de
articole textile (mercerie), rame pentru articole
croșetate, roți de trasare, rozete din materiale
textile, set de accesorii interschimbabile pentru
pantofi, nemetalice, seturi de cusut, șireturi
de încălțăminte, șnururi pentru bordat, sisteme
de închidere cu fermoar de plastic, sisteme
de fixare pentru încălțăminte, pene decorative,
pernițe de ace, petice pentru haine, panglici,
șnururi (cu excepția broderiei), panglici elastice,
paiete, ornamente pentru pălării, piese care
se lipesc la căldură pentru ornamente de
articole textile (mercerie), nasturi, materiale
pentru tivirea articolelor de îmbrăcăminte,
jartiere de gleznă, jabouri (dantele), mărgele
pentru ornament, întărituri pentru tivirea
articolelor de îmbrăcăminte, insigne brodate,
încheietori de curea, încheietori pentru rochii,
încheietori pentru sutiene, încheietori pentru
îmbrăcăminte, închizătoare cu arici, închizători
cu fermoare, închizători metalice pentru
încălțăminte, franjuri, fermoare pentru genți,
flori artificiale pentru articole de îmbrăcăminte,
epoleți, embleme brodate, degetare pentru
cusut, dantele, fermoare, croșete, cutii de
croitorie, clipsuri pentru mănuși, catarame pentru
încălțăminte, catarame pentru îmbrăcăminte,
ciucuri (pasmanterie), carabine, broderie, butoni,
articole de mercerie, ace de siguranță, andrele
de tricotat, păr fals.
27. Decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
tapiserii murale (elemente decorative pentru
pereți fabricate din material netextil), tapet,
covoare, carpete și preșuri.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer

gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), harpoane folosite la
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), momeală
artificială pentru pescuit, juvelnice (unelte de
pescuit), genți adaptate pentru pescuit, nadă
artificială de pescuit, bărci gonflabile pentru
pescuit, cutii cu nade pentru pescuit (articole
de pescuit), cutii de insecte pentru pescuit
(articole de pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit),
momeală artificială de pescuit, fire tippet pentru
pescuit, vergi de undițe pentru pescuit, muște
artificiale folosite pentru pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, vergi de pescuit pentru
personalizare, greutăți de plumb pentru pescuit,
plase de pescuit în acvari, tocuri pentru undițe
de pescuit, lansete pentru pescuit la muscă,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plase pentru pescuitul cu undița,
greutăți din wolfram pentru pescuit, cutii
de ustensile pentru pescuit, momeli pentru
vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
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pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
undiţe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, brichete
pentru fumători, curățătoare de pipă, scrumiere,
recipiente și umidificatori pentru tutun,
narghilele, pipe, arome pentru tutun, țigări,
țigarete, trabucuri și alte articole pentru fumători
gata de utilizare, tutun vrac, de rulat și de pipă,
cartușe pentru țigări electronice.

───────

(210) M 2021 06291
(151) 27/08/2021
(732) NORAD TIME SRL, STR. ION

LUCA CARAGIALE NR. 8, JUD.
CARAȘ SEVERIN, REȘIȚA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KRASSBURGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii oferite de fast-
fooduri, servicii de fast food la pachet, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servire de alimente
și băuturi, servicii oferite de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii oferite de închiriere de echipament de
catering, servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, localuri tip snack-bar, servicii
contractuale de alimentație, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────
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(210) M 2021 06292
(151) 27/08/2021
(732) ZOOM TOYS SRL, STRADA

FOISORULUI 8, BL. F3C, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ETAJ 1, BIROU
1.02, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050726, ROMANIA

(540)

AVALEEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, arzătoare, boilere și
încălzitoare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, instalații de uscare,
instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate.
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, materiale pentru filtrare din hârtie.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru bronzat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu echipament
pentru răcire și înghețare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de uscare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații

sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie și carton, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale și mijloace
pentru decorare și artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale pentru filtrare din hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
și echipament de sport, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate pentru bronzat, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru încălzire și uscare personală, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu arzătoare, boilere și încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu echipament pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipament pentru răcire și înghețare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie și carton, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu materiale și
mijloace pentru decorare și artă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu materiale pentru filtrare din hârtie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
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cu articole și echipament de sport, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri de
joacă.

───────

(210) M 2021 06300
(151) 30/08/2021
(732) FLIGHT EXPERIENCE SRL,

ALEEA PROFESOR VALERIU
BOLOGA 3, BLOC 2, SPAȚIU
COMERCIAL 5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400436, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FlightX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport

───────

(210) M 2021 06302
(151) 30/08/2021
(732) TRADI TEX PROD SRL, STR.

ILIAS VODA NR. 29, JUDETUL
IASI, VALEA ADANCA, 707317,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Odorasul Mamei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acestora, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 06307
(151) 30/08/2021
(732) Claudia-Daniela Bistriceanu,

STR. VASILE LASCĂR NR. 9,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Şazătoare muzicală
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație muzicală, educație preșcolară,
servicii de educație muzicală, tabere de vară
(divertisment și educație), servicii de consiliere
în materie de educație, organizare de seminarii
pe teme de educație, organizare de întâlniri pe
teme de educație, organizare și coordonare de
competiții (educație sau divertisment), servicii
educaționale de furnizare a cursurilor de
educație, servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului și
sportului, furnizarea de informații în domeniul
educație furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, consiliere și coaching
cu privire la carieră (consiliere și asistență
cu privire la educație), atestare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
servicii de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor de vacanță, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, organizare și
coordonare de întâlniri în domeniul educației,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, servicii de informații prin telefon
referitoare la educație, organizarea și susținerea
de târguri de educație, servicii de consultanță în
materie de educație, organizare de concursuri
în materie de educație, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), furnizarea de
informații în materie de educație, simpozioane
pe teme de educație, realizarea de manuale de
instrucțiuni pentru educație, atestarea serviciilor
de educație, furnizarea educației, educație
și instruire, formarea echipelor (educație),
educație, divertisment și sport, educație
vocațională pentru tineri, consiliere în carieră
(educație), servicii de educație muzicală.

───────
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(210) M 2021 06308
(151) 30/08/2021
(732) SUN WAVE PHARMA

INTERNATIONAL LIMITED
SRL, ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU & AGIOU ANDREOU,
1, CLĂDIREA LOUCAIDES, ETAJ
2, APARTAMENT 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA NR.23, BL.M
106, SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030981, ROMANIA

(540)

MENOVERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice și medicale, alimente,
preparate, substanțe şi băuturi dietetice
adaptate pentru uz medical, suplimente
dietetice, preparate și substanțe medicinale,
suplimente alimentare, suplimente alimentare
pe bază de vitamine şi/sau minerale,
suplimente nutritive, medicamente, băuturi de
uz medicinal, ceaiuri medicinale, preparate
nutraceutice de uz terapeutic sau medical,
dulciuri farmaceutice, suplimente homeopate,
dezinfectanţi și antiseptice, creme, loţiuni, geluri,
săpunuri, şampoane, preparate de toaletă
medicinale, preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, plasturi, materiale de pansat,
adjuvanţi pentru scopuri medicale, anestezice,
astringenţi pentru scopuri medicale, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimicofarmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, spray-uri pentru scopuri
medicale, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz

medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
medicamente pentru scopuri medicale, elixire
(preparate farmaceutice), preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, enzime pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, loţiuni pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicamentoase de toaletă, nămol
medicinal / sediment medicinal (nămol), infuzii
medicinale, ceai medicinal, uleiuri medicinale,
ierburi medicinale, rădăcini medicinale,
medicamente de uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutic, suplimente dietetice pe bază de
propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, laxative, fibre dietetice,
depurative, suplimente enzimatice, fermenţi
pentru scopuri farmaceutice, probiotice.

───────

(210) M 2021 06309
(151) 30/08/2021
(732) MED LIFE SA, CALEA GRIVIŢEI

NR. 365, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUDEŢ ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RoMâine SISTEMUL
MEDICAL MedLife
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive descărcabile, publicații
care pot fi descărcate, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical.
35. Servicii de secretariat pentru stabilirea
programărilor, servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de
administrare a comunităților online, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
compilare de statistici privind utilizarea serviciilor
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de procesare a datelor on-
line, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii de secretariat și de birou.
41. Furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de publicații
medicale, furnizare de publicații on-
line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,

furnizarea de instruire online, publicarea de
materiale multimedia online, publicare online
de ziare electronice, furnizare de cursuri de
instruire online, servicii de instruire în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
informații în domeniul educației, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, educație, divertisment și sport,
educație și instruire, coordonarea de programe
de asistență educațională pentru pacienți.
42. Platformă ca serviciu (paas), platformă
ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, găzduire de spații web
online pentru terți, pentru partajare de conținut
online, găzduire de facilități web online pentru
pentru alte persoane, găzduire de conținut
digital, și anume jurnale și bloguri online,
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
planificare, creare, dezvoltare și întreținere de
site-uri web online pentru terți, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, laboratoare medicale.
44. Furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, servicii medicale,
furnizare de informații despre servicii medicale,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de informații medicale furnizate pe
internet, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la
pacienți, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de un
laborator medical, informații medicale, consiliere
medicală, servicii de consiliere medicală
individuală oferite pacienților.

───────
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(210) M 2021 06310
(151) 30/08/2021
(732) STROLEX SGB SRL, STR.

STEJARULUI BL. B5, SC. A, AP.
9, JUDET BISTRITA-NASAUD,
SANGEORZ-BAI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

VisulParintilor.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.05; 29.01.13; 03.05.24

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

clase:
12. Trotinete, cărucioare pentru copii, scaune de
siguranță pentru copii, pentru vehicule, biciclete
pentru copii, motociclete pentru copii.
20. Pătuțuri pentru copii, cuib pentru bebeluși,
coșuri pentru copii / leagăne, saltele pentru
țarcurile pentru copii, premergătoare, platforme
pentru schimbarea bebelușilor, țarcuri de joacă
pentru bebeluși, dulapuri, comode, saltele pentru
schimbarea bebelușilor, saltele, decorațiuni.
28. Jucării, triciclete pentru copii (jucării), jucării
pentru copii, păpuși, jucării de pluș, puzzle-uri,
tobogane pentru copii.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasele 12
respectiv: trotinete, cărucioare pentru copii,
scaune de siguranță pentru copii, pentru
vehicule, biciclete pentru copii, motociclete
pentru copii), clasa 20 respectiv pătuțuri pentru
copii, cuib pentru bebeluși, coșuri pentru copii /

leagăne, saltele pentru țarcurile pentru copii,
premergătoare, platforme pentru schimbarea
bebelușilor, țarcuri de joacă pentru bebeluși,
dulapuri, comode, saltele pentru schimbarea
bebelușilor, saltele, decorațiuni, clasa 28
respectiv jucării, triciclete pentru copii (jucării),
jucării pentru copii, păpuși, jucării de pluș,
puzzle-uri, tobogane pentru copii.

───────

(210) M 2021 06312
(151) 30/08/2021
(732) MODERN MARKET PLACE SRL,

STRADA MIHAIL ANDRICU NR.3,
BL. B1, ET. 1, SAT SARULESTI
GARA, JUDEŢ CĂLĂRAŞI,
SARULESTI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACĂU,
BACĂU, 500113, BACĂU, ROMANIA

(540)

DELINY

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

3. Abrazivi, preparate pentru îngrijirea
animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, ceară de croitorie, ceară
pentru cizmărie, produse pentru toaletă,
particule abrazive, hârtie cu șmirghel, pastă
abrazivă, preparate abrazive pentru întreținerea
vehiculelor, preparate abrazive pentru lustruire,
role abrazive, nisip abraziv, bureți abrazivi pentru
satinare, folii abrazive, benzi abrazive, produse
pentru îndepărtarea adezivilor, carburi metalice
(abrazive), corindon (abraziv), preparate
detartrante de uz casnic, diamantină (abraziv),
șmirghel, pânză de șmirghel, abrazivi flexibili,
produse pentru îndepărtarea lacului de
pardoseală, produse pentru lustruirea podelelor,
produse pentru lustruirea mobilei, pudră pentru
degresare de uz general, pânză de sticlă
(pânză abrazivă), corindon granular, preparate
pentru tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
piatră de diatomit pentru lustruit, amidon
folosit ca abraziv, pietre abrazive, spray
pentru luciu, carbură de siliciu (abraziv),
pudre pentru degresare, suporturi pentru hârtie
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nemedicinale, balsamuri,  altele  decât  cele  de
uz medicinal, esență de bergamotă, cretă
de uz cosmetic, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice colorate
pentru copii, trusă pentru cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru slăbire, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, produse cosmetice,
preparate cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, preparate cosmetice
care conțin cheratină, produse cosmetice care
conțin panthenol, preparate cosmetice pentru
copii, produse cosmetice pentru uz personal,
produse cosmetice sub formă de uleiuri, bile
din bumbac pentru uz cosmetic, bețișoare
de bumbac pentru uz cosmetic, vată de uz
cosmetic, balsam pentru cuticule, cremă pentru
cuticule, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
preparate emoliente (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, pietre pentru
catifelarea tălpilor, geraniol de uz cosmetic,
grăsimi de uz cosmetic, adeziv pentru extensii
de păr, henna (vopsea cosmetică), pulbere
de henna, tampoane de curățare impregnate
cu produse cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu preparate de toaletă, șervețele
impregnate pentru uz cosmetic, lac de uz
cosmetic, fibre de uz cosmetic, dischete
demachiante din vată, lumânări de masaj de
uz cosmetic, creme de masaj, nemedicinale,
geluri de masaj, altele decât cele de uz
medicinal, uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru masaj, nu de
uz medical, ceruri de masaj, uleiuri minerale
(cosmetice), sprayuri cu apă minerală de uz
cosmetic, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse de curățat nasul pentru
igiena personală, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice nemedicinale, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de toaletă nemedicinale, preparate de toaletă
nemedicamentoase, uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri pentru toaleta personală, unguente de
uz cosmetic, produse cosmetice organice,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, preparate pentru pedichiură,
loțiuni pentru corp parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni parfumate (preparate de toaletă),
piperonal de uz cosmetic, piatră ponce, pietre
ponce pentru utilizare pe corp, preparate igienice
ca articole de toaletă, produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, alge marine pentru
cosmetologie, agenți de slăbit (cosmetici), cu
excepția celor de uz medical, adeziv pe bază
de alcool (dizolvantul sau "spirtul") și rășină
(adezivul sau "guma", cleiul) de uz cosmetic,

abrazivă pentru ascuțirea creioanelor de desen,
hârtie abrazivă pentru ascuțirea creioanelor
de desen, mănuși pentru sablare, produse
pentru îndepărtarea ruginii, ceară preparată
pentru lustruire, pudre de lustruire, hârtie
de lustruit, substanțe naturale de lustruit
pentru podele, produse de lustruit metalul,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse industriale abrazive, preparate abrazive
pentru semiconductoare, folii de șlefuire, aditivi
de baie pentru animale, produse pentru
împrospătarea respirației (pentru animale),
preparate de curățare destinate utilirării în
creșterea animalelor, sprayuri de îngrijire pentru
animale, produse cosmetice pentru animale,
produse pentru îngrijirea dentară a animalelor,
deodorante pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, apă de gură nemedicinală
pentru animale de companie, dezodorizante
pentru animale, preparate și produse pentru
îngrijirea blănii, șampoane pentru animale
(preparate de toaletă nemedicinale), șampoane
pentru animalele de companie (preparate de
toaletă nemedicinale), produse de îngrijire a pielii
pentru animale, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, produse
de curățare pentru vehicule, agenți pentru
îndepărtarea cerii, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, ulei de migdale, ulei de
amla de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie (de
uz cosmetic), preparate pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri aromatice,
aromatizanți (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale amestecate, arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), ulei de ricin
de uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz casnic, uleiuri esențiale de uz
industrial, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare,
uleiuri esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale de cedru, uleiuri esențiale de lămâie,
ceară utilizată în cizmărie, ceară utilizată în
croitorie, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparate pentru igiena orală, articole
de parfumerie și odorizante, preparate abrazive
pentru corp, adezivi pentru fixarea meșelor,
adezivi pentru uz cosmetic, gel de aloe vera de
uz cosmetic, preparate din aloe vera pentru uz
cosmetic, produse de îngrijire pentru bebeluși



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

227

șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
șervețele impregnate cu produse cosmetice.

5. Suplimente alimentare alcătuite în principal
din magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
antioxidante, suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier, suplimente dietetice care conțin
vitamine, preparate cu vitamina d, preparate cu
vitamina c, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, argilă naturală
pentru scopuri terapeutice, compoziții din plante
medicinale de uz medical, droguri de uz medical,
ierburi medicinale, ierburi medicinale uscate
sau conservate, expectorante cu antitusive,
preparate balsamice de uz medical, extracte

din plante de uz medical, extracte din plante
medicinale, extracte din plante și din ierburi
de uz medical, gel pe bază de aloe vera
de uz terapeutic, infuzii din plante medicinale,
suplimente pe bază de plante, ulei de migdale de
uz farmaceutic, pastile pe bază de miere și plante
pentru gât, rădăcini ale plantelor medicinale,
produse de curățare antiseptice, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, preparate pentru dezinfectarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, şerveţele impregnate cu
preparate antibacteriene sau dezinfectante,
șervețele dezinfectante, şerveţele impregnate cu
substanţe antiseptice, şerveţele impregnate cu
preparate medicinale, produs pentru igienizarea
rufelor, preparate antiseptice de uz medical,
plasturi cu medicament, produse pentru
împrospătarea, purificarea, dezodorizarea sau
igienizarea aerului, produse de toaleta
medicinale, produse de toaletă antiperspirante,
produse medicale de îngrijire a pielii şi a
părului, săpunuri și produse medicamentoase
pentru curățarea pielii, săpunuri și produse
antibacteriene pentru curățarea pielii, produse
igienice pentru piele, produse dezinfectante
pentru mâini, săpun lichid și produs de
spălat mâinile, medicamentoase, săpun lichid
și produs de spălat mâinile, sub formă de
gel sau spumă, gel medicinale pentru duş
şi baie, produse medicinale pentru spălat pe
corp, şampon şi balsam medicinal pentru păr
şi corp, preparate biologice de uz medical,
preparate dermatologice, suplimente alimentare,
fibre dietetice, substanțe dietetice de uz medical,
suplimente nutritive, preparate cu vitamine, ulei
de pește pentru scopuri medicale, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate farmaceutice, suplimente
alimentare proteice, suplimente pe bază de
vitamine, poțiuni medicinale, băuturi pe bază
de plante, de uz medicinal, preparate cu
minerale și vitamine, extracte de malț de
uz farmaceutic, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, amestec de băuturi nutritive pentru
înlocuirea unei mese, substituți alimentari sub
formă de prafuri, faină de uz farmaceutic,
alimente dietetice de uz medical, băuturi care
restabilizează și revigorează organismul, de uz
medical, extracte vegetale de uz farmaceutic,
extracte din plante și ierburi de uz medical,
ape minerale pentru uz medicinal, preparate
pentru băuturi medicinale, băuturi pe bază de
vitamine, suplimente vitaminice și minerale,

4. Energie electrică din surse regenerabile,
energie electrică din surse neregenerabile,
energie electrică din energie eoliană,
energie electrică din energie solară,
carburanți, produse combustibile, amestecuri
de combustibili, combustibili pentru gătit,
propan pentru utilizare drept combustibil,
uleiuri combustibile, combustibili biodiesel,
benzină (combustibil), gazolină, biocombustibil,
carburanți, biocombustibil, gaze utilizate la
încălzire, propan pentru încălzire, combustibili
pentru încălzire, combustibil pentru încălzirea
locuinței, uleiuri pentru utilizare ca aditivi
la păcură, lumânări parfumate pentru
aromaterapie, ceară de albine folosită la
fabricarea produselor cosmetice, ceară de albine
pentru utilizare în fabricarea unguentelor, ceară
de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
lumânări și fitiluri pentru iluminat, lumânări,
lumânări parfumate, lumânări pe bază de seu,
lumânări tip pastilă, lumânări votive, fitile pentru
lumânări, fitile pentru lumânări, pelete de lemn
pentru  încălzire  (combustibil), cărbune  cu 
conținut  scăzut  de  sulf,  carbon, combustibili 
pe bază de antracit  și  cocs, combustibili  solizi, 
brichete de cărbune cu adaos de cuarț pentru 
uz  gospodăresc,  combustibili minerali,  huilă, 
cărbune  cu  conținut  scăzut  de cenușă, 
produse  combustibile  din  așchii  de  lemn
presate, cocs, brichete, combustibili pe bază de
cărbune, produse pe bază de cărbune utilizate
drept combustibil, cărbuni vegetali, brichete de
cărbune de lemn, combustibili în formă de
brichete, combustibili fosili, brichete de cărbune,
brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete de cărbune pentru uz gospodăresc,
brichete pentru uz gospodăresc din amestec
de cărbune, cocs și adaos de cuarț, lemn sub
formă de brichete, gaz de cărbune, combustibil
solid de oxigen, ulei de lignit, cărbune sub
formă de mazăre biologică, nuci, mazăre, cuburi,
amestecuri de cărbune, brichetă.
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suplimente lichide din plante, medicamente
pe bază de plante, creme din plante de uz
medical, preparate din plante de uz medical,
soluții de curățare de uz medical, suplimente
alimentare proteice, suplimente alimentare
pentru sportivi, antioxidanți, suplimente proteice
sub formă de shake-uri, amestec de
băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, produse pentru distrugerea verminei,
erbicide, fungicide, insecticide, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, insecticide
de uz domestic, insecticide de uz agricol,
algicide, otrăvuri, produse antiparazitare,
biocide, fumiganți, larvicide, substanțe rășinoase
insectifuge, clei pentru prins muște, benzi cu
adeziv utilizate împotriva dăunătorilor, spray
antiinsecte, pastile insectifuge de uz personal
(portabile), șervețele impregnate cu produse
pentru respingerea insectelor, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, preparate și
articole sanitare, biopesticide agricole, pesticide
agricole, nematicide, moluscocide, loțiune
anti-muște, preparate pentru împiedicarea
înmulțirii larvelor, preparate pentru îndepărtarea
algelor, produse pentru distrugerea verminei,
preparate pentru controlarea insectelor, produse
chimice pentru tratarea manei, produse
pentru a alunga păsările, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), regulatori de
creștere a insectelor, substanțe chimice pentru
silvicultură (paraziticide), substanțe chimice
pentru silvicultură (insecticide), substanțe
chimice pentru silvicultură (fungicide), substanțe
chimice pentru silvicultură (erbicide), produse
chimice pentru modificarea comportamentului
pentru combaterea dăunătorilor, substanțe care
atrag insectele, rodenticide, acaricide, produse
pentru îndepărtarea animalelor, bețișoare
fumigante, detergenți germicizi.
produse pentru odorizarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului în automobile, aer
(produse pentru purificarea -ului), preparate
pentru igienizarea aerului, deodorante,
altele decât cele pentru uz personal,
produse pentru odorizarea aerului, odorizante
pentru materiale textile, preparate pentru
neutralizarea, prevenirea, blocarea sau
ascunderea mirosurilor, produse de neutralizare
a mirosurilor folosite pentru covoare, materiale
textile, accesorii de baie şi în aer, preparate
pentru neutralizarea mirosurilor destinate
utilizării în rezervoare și vase de toaletă, produse
pentru odorizarea aerului, și anume preparate pe
bază de cărbune pentru împrospătarea aerului
din case, băi, toalete, mașini sau alte spații,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor, şi
anume, preparate pe bază de cărbune pentru

neutralizarea mirosurilor din case, băi, toalete,
mașini sau alte spații, preparate pe bază de
cărbune pentru absorbția alergenilor, umezelii
și mirosului, preparate pe bază de cărbune
pentru prevenirea, blocarea sau ascunderea
mirosurilor, preparate pe bază de cărbune
pentru dezodorizarea sau purificarea aerului,
produse pe bază de cărbune pentru eliminarea
mirosurilor, nu de uz personal.
7. Unelte electrice portabile, scule manuale
acționate în alt mod decât manual, mașini de
prelucrat metale, mașini de presat fier, mașini de
presat, mașini pentru îndoirea țevilor, șurubelnițe
multifuncționale (acționate electric), curățitoare
electrice cu înaltă presiune, mașini electrice
de sudat, pistoale de lipit la cald, mașini de
sudură pentru tuburi termoplastice, mașini de
găurit și sfredele, tocătoare sub formă de unelte
acționate electric, cuțite pentru burlane de foraj,
aparate de sudură cu arc electric, ciocane de lipit
încălzite electric, echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, mașini de distribuire,
mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
berbeci (hidraulici), unelte de deschidere forțată
(unelte electrice), extensii hidraulice pentru
berbeci (pentru urgențe și salvare), echipamente
de salvare hidraulice, foarfeci hidraulice (pentru
urgențe și salvare), expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), saci de ridicare
pneumatici (pentru urgențe și salvare), ferăstraie
de salvare (scule electrice), generatoare
de electricitate, roboți industriali, mașini și
mașini-unelte pentru tratarea materialelor și
pentru fabricare, echipament pentru mișcare și
manevrare, pompe, compresoare și suflante,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
foarfecă de descarcerare (foarfece de salvare
electrice), platforme de acces (mecanice), roți
și șenile pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru amortizoare, mecanisme de acționare
a supapelor, adaptoare la țevi (piese pentru
mașini), motoare pentru aeronautică, arcuri
pneumatice pentru utilaje, motoare de curent
alternativ, blocuri motoare pentru automobile,
sisteme de propulsie pentru avioane, deflectoare
(piese pentru utilaje, motoare sau mașini),
rulmenți cu bile, console de susținere pentru
rulmenți radiali, cutii de rulmenți (piese pentru
mașini), frâne pentru utilaje, curele pentru
motoare, curele de mașini, supape de reținere
nemetalice (piese pentru mașini), biele pentru
mașini, motoare cu combustie pentru utilaje,
discuri de frână pentru mașini, motoare de
lifturi, motoare electrice, altele decât pentru
vehicule terestre, injectoare pentru combustibil,
mașini de tuns gazon, motocositoare robotizate,
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utilaje agricole altele decât unelte de mână
acționate manual, scule manuale acționate în alt
mod decât manual, echipament pentru mișcare
și manevrare, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, ambreiaje pentru mașini,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare și
scări rulante, mașini de împachetat, mecanisme
de deschidere și închidere, transportoare și
benzi rulante, mașini de călcat și prese de rufe,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
automate (distribuitoare automate), mașini de
pulverizat, mașini de cusut pentru textile și piele,
mașini de filtrat, separatoare și centrifuge, mașini
pentru ascuțire și realizat matrițe, mașini pentru
gestionarea și reciclarea deșeurilor, mașini
pentru imprimarea și legarea cărților, mașini
pentru placare, mașini pentru producerea și
procesarea materialelor, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, mașini
de sudură cu laser, dispozitive de sudură cu
laser, mașini și aparate pentru tăiere, forare,
șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mori și mașini de
râșnit, joystick-uri sub formă de piese de aparate,
altele decât pentru aparate de jocuri.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
aparate pentru aranjarea părului, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, foarfece, fiare de
călcat electrice, fiare de călcat electrice cu abur,
mașini de tuns, mașini de tăiat, instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite
în îngrijirea frumuseții, pensete, ondulator
electric de păr, plăci electrice de întins părul,
pulverizatoare manuale cu pompă, separatoare
de gene, suporturi pentru foarfece, unelte de
mână folosite la eliminarea pielii întărite, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, ondulatoare
de păr electrice, ondulatoare electrice de păr,
aparate de tuns animale, lame de ras, aparate
de bărbierit, mașini de ras electrice, truse de
bărbierit, mașini de tuns barba, foarfeci de tuns,
mașini de tuns electrice, mașini de tuns părul
acționate manual, mașini de tuns părul, electrice
și neelectrice, aparate de tatuare, ace pentru
tatuaje, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, etuiuri pentru instrumente de manichiură,

foarfeci (forfecuțe) de unghii, freză electrică
pentru unghii, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice), instrumente pentru
îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii, truse
de manichiură, truse de pedichiură, ustensile
pentru împins cuticulele, cuțite, furculițe și
linguri, instrumente pentru menținerea focului,
instrumente pentru sacrificarea și tranșarea
animalelor, unelte manuale pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru agricultură,
grădinărit și peisagistică, ciocane, ciocane de
lemn și baroase, instrumente de fixare și
îmbinare, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței, clești,
cârlige manuale, cosoare, cazmale, greble, furci
de grădină, foarfeci de grădină, unelte manuale
de grădinărit, cuțite, răzuitoare de tapete, foarfeci
(unelte acționate manual), pulverizatoare (unelte
acționate manual), lame de mașini de tăiat,
berbeci (scule), ferăstraie de mână, sape
de foraj, unelte de mână, acționate manual,
mânere pentru unelte manuale, acționate
manual, nituitoare (unelte), mecanisme cu
clichet (unelte acționate manual), scule de tăiere
(unelte de mână), unelte de tăiat acționate
manual, scule pentru foraj (unelte acționate
manual), scule rotative (unelte acționate
manual), dispozitive pentru introducerea firului
în ac (unelte acționate manual), scule de
tăiat (scule manuale), scule pentru prășit
(unelte manuale), unelte cu muchie de cauciuc
(unelte acționate manual), ferăstraie mecanice
manuale cu mișcare alternativă de translație
pentru metale, unelte de șlefuit (acționate
manual), mașini de tuns (unelte acționate
manual), unelte manuale cu vârful despicat
pentru confecționarea covoarelor, cleștișori
(unelte acționate manual), întinzătoare (unelte
acționate manual), foarfece de tinichigerie
(unelte acționate manual), unelte de rabotat
(acționate manual), mașini de frezat (unelte
acționate manual), instrumente manuale pentru
șlefuit, unelte de mână și instrumente acționate
manual, dreptare (unelte acționate manual),
unelte acționate manual pentru dezizolarea
cablurilor, unelte de ondulare (dispozitive
manuale), tendoare (unelte acționate manual),
motocultoare (unelte acționate manual), unelte
de honuit (acționate manual), mașini de
grinotat (unelte acționate manual), piese de
nivelare pentru unelte acționate manual, răngi
(unelte acționate manual), matrițe pentru ștanțat
(unelte acționate manual), echere culisabile
(unelte acționate manual), clești de sertizare
(unelte acționate manual), discuri pentru tăiere
(unelte acționate manual), unelte manuale de
tăiat napi, unelte manuale pentru demontarea
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anvelopelor, instrumente de găurit acționate
manual, ferăstraie cu coardă (unelte acționate
manual), aeratoare pentru gazon (unelte
acționate manual), tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual), perii de
sârmă (unelte acționate manual), rindele de
fasonat, ferăstraie (unelte acționate manual),
discuri de șlefuit (unelte acționate manual),
matrițe de decupat (unelte acționate manual),
greble pentru gazon (unelte acționate manual),
pietre abrazive (unelte acționate manual), perii
din oțel (unelte de mână), burghie rotative (unelte
acționate manual), dispozitive pentru tunderea
marginii de gazon (unelte acționate manual),
unelte de tăiat țiglă (unelte manuale), unelte,
acționate manual, pentru silvicultură, unelte și
instrumente de ascuțit, acționate manual.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, antene și componente, cabluri și fire,
circuite electrice și circuite imprimate, aparate
de înregistrare de date, dispozitive de control și
regulatoare, dispozitive de măsurare, dispozitive
de testare și controlul calității, senzori,
detectoare și intrumente de monitorizare,
instrumente pentru măsurarea distanțelor și
dimensiunilor, instrumente pentru măsurarea
electricității, instrumente pentru măsurarea
greutății, instrumente pentru măsurarea
temperaturii, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
instrumente pentru măsurarea vitezei, lasere,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
potențiatoare optice, alarme și echipamente de
avertizare, aparate de semnalizare, dispozitive
de control al accesului, echipamente de protecție
și siguranță, aparate de copiere, cabluri de
semnal pentru it/av și telecomunicații, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament

și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive audio și receptoare radio, dispozitive
de afișare, receptoare de televiziune și
dispozitive pentru film și video, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, distribuitoare de bilete, periferice
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, terminale de plată,
dispozitive de distribuire și sortare a banilor,
antene folosite, de asemenea, ca și aparate
de comunicație, echipament de comunicație
punct-la-punct, echipamente de radiodifuziune,
rețele de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, telefoane, telefoane
digitale, telefoane mobile, telefoane fără fir,
telefoane voip, telefoane de mașină, huse pentru
telefoane, baterii pentru telefoane, telefoane
mobile braille, căști pentru telefoane, adaptoare
pentru telefoane, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, software pentru
telefoane inteligente, programe pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile,
suporturi pentru telefoane mobile, carcase
pentru telefoane inteligente, afișaje pentru
telefoane mobile, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, carcase pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, huse
pentru telefoane (special adaptate), baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, memorii
externe pentru telefoane celulare, cabluri usb
pentru telefoane mobile, staţii de andocare
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ochelari, huse din piele pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
telefoane inteligente sub formă de ceas de
mână, microfoane de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, tablete, tablete grafice,
tablete digitale, suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile, laptopuri, huse
pentru laptopuri, genți adaptate pentru laptopuri,
suporturi adaptate pentru laptopuri, stații de
andocare pentru laptop, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, huse pentru calculatoare de
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tip laptop, plăci pentru pc, carduri pentru pc,
memorii usb, cabluri usb, încărcătoare usb,
adaptoare usb, usb hub-uri, routere wireless,
routere usb fără fir, huse de videocamere,
huse pentru tablete, huse pentru pagere,
huse adaptate pentru calculatoare, huse pentru
discuri de calculator, huse pentru calculatoare
tabletă, huse pentru cd-playere, huse pentru dvd
playere, huse pentru tastaturi de calculator, huse
pentru aparate de fotografiat, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru ecrane de calculatoare, căști, căști
stereo, căști antifonice, căşti auriculare, căști
audio, căști de ciclism, căști de protecție,
căști pentru motocicliști, căști pentru șoferi,
lentile pentru selfie-uri, suporturi pentru selfie
(monopoduri manuale), suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
incarcatoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru mașini electrice, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare pentru joystick-
uri, aparate de fotografiat, fotocopiatoare,
difuzoare, aparate stereofonice, boxe portabile,
boxe de calculator, boxe de monitor, suporturi
pentru boxe, microfoane, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, mouse
(periferice de calculator), componente de
calculator periferice fără fir, dispozitive periferice
pentru reproducerea de date, baterii, baterii
reîncărcabile, baterii externe, baterii solare,
carcase de acumulatoare, carcase pentru
camere, carcase pentru dischete, carcase
pentru aparate electrice, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate
digitale de înregistrare de benzi audio,
instrumente pentru reducerea zgomotului în
sisteme pentru înregistrarea de semnale audio,
tastaturi, tastaturi multifuncționale, tastaturi
de calculatoare, sisteme electronice de bord
pentru asistență la parcare, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
aplicații de calculator pentru parcarea automată
a vehiculelor, sisteme electronice de bord
în vehicule terestre pentru asistență la
parcare, senzori, senzori de proximitate, senzori
de impact, senzori de mișcare, dispozitive
senzoriale digitale, senzori de poziție cu
led, senzori optici de determinare a poziției,
blitzuri (fotografie), televizoare, televizoare
digitale, televizoare cu plasmă, televizoare
de mașină, suporturi pentru televizoare,
decodoare pentru televizoare, ieșiri pentru
televizoare, telecomenzi pentru televizoare,
aplicație software pentru televizoare, televizoare

uhd (ultra înaltă definiție), televizoare de
înaltă definiție (hdtv), televizoare cu diode
electroluminescente (led), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
ecran cu cristale lichide (lcd), joystick-uri pentru
calculator, joystickuri adaptate pentru telefoane
inteligente, joystick-uri pentru calculatoare, nu
pentru jocuri video, console pentru căști,
console de mixaj audio, ochelari, ochelari 3d,
ochelari inteligenți, radiouri, radiouri portabile,
radiouri dab, radio (aparate de -) pentru
vehicule, butoane de sonerie, sonerii electrice,
sonerii de alarmă, termometre, aparate pentru
măsurarea temperaturii, de uz casnic, difuzoare,
aparate de semnalizare, aparate de securitate
pentru procesarea semnalelor audio, aparate și
instrumente pentru recunoașterea indicatoarelor
rutiere, echipamente și instrumente de
salvare, aparate și instrumente electrice și
electronice de securitate, aparate și instrumente
de semnalizare, aparate de control contra
incendiului, discuri reflectorizante individuale
pentru prevenirea accidentelor de circulație,
benzi adezive de securitate (codificate), benzi
adezive de securitate (magnetice), conuri de
trafic, echipament de siguranță pentru stingerea
incendiilor din păduri, echipamente de avertizare
în caz de urgență pentru autostrăzi, oglinzi de
semnalizare, etichete electronice de siguranță,
etichete electronice, mănuși rezistente la foc,
măști de oxigen, nu de uz medical, echipament și
îmbrăcăminte reflectorizante pentru prevenirea
accidentelor, indicatoare de siguranță, sisteme
de stingere a incendiilor, cartele codificate cu
caracteristici de securitate pentru identificare,
costume de zbor ignifuge, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule sau
echipament sportiv), încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor și focului, încălțăminte de
protecție (împotriva accidentelor sau vătămării),
încălțăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, încălțăminte de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
încălțăminte de protecție împotriva deversărilor
de substanțe chimice, încălțăminte de protecție
împotriva iradierii, încălțăminte de protecție
împotriva pericolelor biologice, incaltaminte de
protectie impotriva incendiilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
protecția capului, măști de protecție pentru
muncitori, ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, afișaje
care se pot purta ca îmbrăcăminte, rame
de ochelari fără brațe, ochelari de protecție
pentru protejarea ochilor, ochelari de protecție,
apărătoare împotriva orbirii, mănuși din
azbest pentru protecția împotriva accidentelor,
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mănuși de protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, mănuși de protecție împotriva
accidentelor, măști respiratorii, altele decât cele
pentru respirație artificială, filtre pentru măști
respiratorii, afișaje fixate pe cap, măști de
protecție pentru căști de protecție, plase de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, dispozitive de protecție, de uz
personal, împotriva accidentelor, măști de
protecție pentru sudură, măști de sudură, articole
de protecție care servesc la acoperirea capului
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor,
apărători pentru gambă pentru prevenirea
accidentelor (altele decât articolele sportive
sau piesele de îmbrăcăminte sport), veste
de salvare reflectorizante, geci de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
curele de susținere pentru muncitori, cotiere
de protecție folosite pentru prevenirea de
accidente (altele decât articole sportive), scări
de incendiu, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete cu
cipuri rfid integrate, etichete pentru coduri de
bare, codate, etichete cu coduri scanabile,
etichete de identificare (codificate), șepci
de protecție, mănuși de latex de unică
folosință pentru laborator, mănuși de plastic
de unică folosință pentru laborator, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, mănuși de uz industrial pentru
protecție contra razelor x, mănuși de uz
industrial pentru protecție împotriva vătămărilor,
pături de supraviețuire, pături ignifuge, măști
antipoluare pentru protecție respiratorie, măști
de protecție împotriva prafului, măști de
protecție, măști pentru respirație, cagule de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte de protecție confecționată din
materiale antiglonț, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, scuturi pentru protejarea
corpului împotriva loviturilor, genunchiere pentru
muncitori, îmbrăcăminte de siguranță de
mare vizibilitate, îmbrăcăminte specială pentru
laborator, combinezoane termice de protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale, aplicație software pentru servicii
de rețele sociale prin internet, software
de comunicare, rețelizare și rețele sociale,
aparate și instrumente științifice și de
cercetare, software de calculator descărcabil,
software pentru mesagerie on-line, instrumente
pentru producerea de fotografii, software

care permite transmisia de fotografii către
telefoane mobile, software pentru organizarea
și vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
panouri electronice pentru afișarea de mesaje,
software pentru redirecționarea mesajelor,
suporturi de înregistrare magnetice, discuri de
înregistrare, software de mesagerie instantanee
descărcabil.aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, aplicații pentru
recuperarea de informații, aplicații software
pentru telefoane mobile, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, aplicații de
birou și de întreprindere, software pentru
aplicații web și servere, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile care pot fi descărcate destinate
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software bancar, software de comunicare pe
calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și
să efectueze tranzacții bancare, buletine
informative descărcabile, publicații electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile
sub formă de reviste, publicații electronice
înregistrate pe suport computerizat, programe de
jocuri pe calculator descărcate de pe internet
(software), programe de calculatoare (software
descărcabil), software de calculator descărcat de
pe internet, cărți electronice descărcabile, cărți
electronice descărcabile în domeniul cursurilor
de golf, ziare electronice descărcabile, rapoarte
electronice descărcabile, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere cu muzică descărcabile,
fișiere cu imagini descărcabile, economizoare
de ecran descărcabile pentru calculatoare,
software pentru economizor de ecran, broșuri
electronice descărcabile, materiale descărcabile
pentru cursuri didactice, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, carduri bancare
codificate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri bancare tipărite (magnetice), terminale
computerizate pentru uz bancar, mașini de
identificare devize.
10. Măști chirurgicale, măşti sanitare de
uz medical, măști utilizate de personalul
medical, măști de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
brățări de uz medical, comprese pentru
susținerea corpului, comprese termoelectrice,
articole ortopedice, materiale pentru suturi,
sfigmomanometre, recipiente pentru biberoane,
tetine, cuverturi electrice pentru uz
medical, prezervative, dispozitive contraceptive
echipament stomatologic, aparate și instrumente
medicale, dinți artificiali, consumabile de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară,
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monitorizarea grăsimii din organism, dispozitive
pentru măsurarea pulsului.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, aparate
pentru bronzat, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
nucleare, instalații sanitare, alimentare cu apă
și echipamente de salubritate, dispozitive de
iluminare ale vehiculelor și reflectoare, aparate
electrice de buzunar pentru încălzit mâinile,
aparate pentru încălzit paturi, căști pentru uscat
părul, uscătoare de mâini, uscătoare de păr
portabile, uscătoare de păr, uscătoare fixe
de păr, sisteme hvac (încălzirea, ventilarea și
climatizarea aerului), echipament de tratare a
aerului, sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului), aparate de
aer condiționat montate pe ferestre, aparate de
aer condiționat portabile, aparate de climatizare,
aparate mobile de aer condiționat, filtre pentru
aer condiționat, ventilatoare de aer condiționat,
instalații pentru răcirea aerului, instalații de
climatizare, aparate de aer condiționat cu motor
prin inducție (de uz industrial), aparate de
aer condiționat de tip central, aparate de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
aer condiționat de uz industrial, aparate de
încălzit, benzi de încălzire electrice, aparate de
ventilare, difuzoare de aer, covoare încălzitoare,
cabluri electrice pentru încălzire, boilere pentru
încălzire centrală, instalații de aerisire, hote
pentru eliminarea fumului, hote pentru aparate
de ventilare, instalații de filtrare a aerului,
încălzitoare cu gaz propan, încălzitoare electrice
pentru picioare, pături electrice, instalații de
răcire, instalații de ventilare, instalații de încălzire
centrală, instalații de încălzire centrală pe gaz,
instalații de încălzire cu gaz, instalații de
încălzire prin pardoseală, radiatoare electrice,
ventilatoare de cameră, ventilatoare, unități
de încălzire, băi de abur, saune și spa-
uri (bazine), echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare, fântâni arteziene,
sisteme de irigare și stropire cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, congelatoare, aparate de
refrigerare, frigidere electrice, frigidere portabile,
calorifere portprosop, radiatoare, radiatoare
(încălzire), autoclave electrice utilizate în

dispozitive medicale de uz stomatologic și/
sau pentru tehnică dentară, aparate de uz
stomatologic și/sau pentru tehnică dentară.
instrumente pentru curățarea urechilor, aparate
pentru masaje estetice, tetine de biberon,
dispozive de închidere pentru biberoane,
suporturi pentru platfus, încălțăminte ortopedică,
forcepsuri, mănuși pentru masaj, mănuși de uz
medical, dispozitive auditive, dispozitive pentru
protecția auzului, aparate terapeutice cu aer
cald, pungi cu gheață pentru uz medical,
incubatoare pentru nou-născuți, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, saltele pentru
naștere, comprese abdominale, perne electrice
pentru uz medical, perne contra insomniei,
bureți chirurgicali, linguri pentru administrarea
medicamentelor, stetoscoape, brancarde pentru
bolnavi, comprese termice pentru prim ajutor,
dispozitive pentru curățarea limbii, aparate și
instrumente veterinare, măști de anestezie,
măști respiratorii chirurgicale, termometre de uz
medical, pungi cu apă pentru uz medical, bazine
igienice, inele pentru erupția dentară, proteze
pentru picior (atele), inele antireumatismale,
dopuri de urechi (pentru protecția urechii),
cearceafuri absorbante pentru incontinență,
dopuri de urechi pentru dormit, dopuri de urechi
pentru protecție împotriva zgomotelor, aparate și
instrumente chirurgicale, instrumente ajutătoare
pentru sex, păpuși gonflabile (păpuși sexuale),
jucării erotice, dispozitive pentru activitatea
sexuală, articole pentru activitatea sexuală,
aparate pentru activitatea sexuală, vibratoare
sub formă de accesorii sexuale pentru adulți, bile
benwa, sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, dispozitive de mărire a penisului, sub
formă de accesorii sexuale pentru adulți, vagine
artificiale sub formă de accesorii sexuale pentru
adulți, penisuri artificiale sub formă de accesorii
sexuale pentru adulți, stimulente sexuale
pentru adulți, aparate, dispozitive și articole
pentru activitatea sexuală, penisuri artificiale
(stimulente sexuale pentru adulți).aparate de
exerciții de uz terapeutic, greutăți pentru exerciții
fizice (adaptate pentru uz medical), instrumente
de masaj manual, role de spumă pentru
masaj, dispozitive pentru masajul corporal,
echipament pentru exerciții fizice, echipament de
fizioterapie și de recuperare, benzi de alergare
pentru uz medical folosite pentru exercițiile
fizioterapeutice, aparate pentru exerciții fizice de
uz terapeutic, aparate de antrenare a mâinilor,
de uz terapeutic, aparate de vâslit pentru exerciții
fizice (pentru uz medical), mașini pentru urcarea
scărilor folosite în terapii medicale, monitoare
pentru compoziția corporală, dispozitive pentru
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sterilizare, autoclave (sterilizatoare), autoclave
pentru sterilizare, autoclave de sterilizare
de uz medical, instalații pentru sterilizare,
aparate pentru sterilizarea aerului, recipiente
sub presiune pentru sterilizare, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, pungi
de unică folosință pentru sterilizare, aparate
de sterilizare pentru instrumente chirurgicale,
aparate de sterilizare pentru uz medical, instalații
de sterilizare cu ultraviolete (aparate de tratare
a apei), instalații de sterilizare chimică (aparate
de tratare a apei), aparate de sterilizare
cu abur, de uz medical, sterilizatoare pentru
periuțe de dinți, sterilizatoare cu ultrasunete
de uz casnic, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, ventilatoare de aspirație, lămpi
electrice, lămpi fluorescente, lămpi solare,
lămpi cu led, difuzoare (iluminat), brichete
pentru aprinderea gazului, aprinzătoare de gaz,
lămpi de iluminat, lanterne pentru iluminat,
lanterne de biciclete, lanterne pentru scufundări,
faruri pentru automobile, lanterne pentru cap,
lumini led pentru iluminatul public, felinare,
benzi cu led, luminatoare led, reflectoare de
scenă, plafoniere, lămpi cu gaz, lămpi cu
ulei, lămpi portabile (pentru luminat), lămpi
de siguranță, reflectoare de lămpi, încălzitoare
de buzunar, termoplonjoare, lămpi cu raze
ultraviolete (care nu sunt de uz medical),
proiectoare pentru vehicule, aparate de filtrare a
apei, sterilizatoare de apă, boilere, încălzitoare
de apă, cazane electrice, boilere pe gaz,
încălzitoare de apă solare, incalzitoare de
apa (portabile), dușuri portabile, cutii frigorifice,
electrice, recipiente frigorifice, aparate de
încălzire cu gaz, încălzitoare electrice mobile
pentru utilizare în corturi, rulote şi autorulote,
dezumidificatoare, dispozitive de încălzire cu
ventilator, toalete transportabile, regulatoare de
gaz, grătare mari în aer liber, gratare pe gaz,
grătare cu cărbune, sobe, aragazuri de voiaj,
sobe portabile pe gaz, cuptoare pe gaz, cuptoare
portabile pe gaz, ochiuri pentru maşini de gătit cu
gaz, cuptoare electrice, plite electrice portabile,
plăci de gătit electrice, plite, grătare electrice
(aparate pentru gătit), grătare alimentate cu
gaz (aparate de gătit), aparate de prăjit pâine,
aparate pentru sandvișuri (prăjitoare), prăjitoare
de pâine electrice, fierbătoare electrice, ibrice,
distribuitoare de apă, arzătoare, boilere și
încălzitoare, șemineuri, boilere cu acumulare,
arzătoare pentru acetilenă, generatoare de
acetilenă, sisteme postcombustie sub formă
de piese pentru cuptoare, cazane pentru
încălzirea aerului, instalații pentru încălzirea
aerului, aparate de încălzire a aerului, arzătoare

cu alcool, arzătoare de alcool pentru laborator,
echipamente pentru instalații de produs vapori,
mașini pentru generare de ceață artificială,
mașini pentru generare de fum artificial, instalații
automate pentru transportat cenușă, oale de
gătit sub presiune, electrice, aparate pentru
încălzirea biberoanelor pentru bebeluși, furnale,
dispozitive de aprindere pentru grătare, cuptor
cu vatră mobilă, țevi pentru cazane de încălzire,
cazane sub formă de componente pentru
instalații centrale de încălzire, cazane pentru
instalații centrale de încălzire, boilere pentru
instalații de alimentare cu apă caldă, cazane
pentru sistemele de încălzire, aparate de prăjit
cu aer, aparate pentru gătit în aer liber, aparate
pentru deshidratarea resturilor alimentare,
aparate pentru distribuirea de băuturi reci,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate
de încălzit lapte, aparate pentru menținerea
caldă a băuturilor fierbinți, aparate de preparat
spumă în timpul încălzirii laptelui, aparate pentru
gătirea alimentelor, aparate pentru afumarea
alimentelor, mașini automate pentru prepararea
pâinii de uz casnic, instalații automate pentru
prepararea cafelei, aparate pentru încălzirea
mancării pentru bebeluși, cuptoare de brutărie,
cuptoare de copt pentru uz casnic, grătare pentru
friptură, grătare afumătoare, aparate pentru
răcirea băuturilor, răcitoare electrice de băuturi
folosite în automobile, distribuitoare electrice
de băuturi, mangaluri, mașini de făcut pâine,
mașini de făcut pâine, de uz industrial, bare
de aer folosite la uscătoare, uscătoare de aer,
aparate pentru uscarea hranei pentru animale,
aparate de uscare, uscătoare automate de
lenjerie, aparate pentru uscarea fibrelor chimice,
mașini de uscat haine, aparate de uscat haine
(uscare la cald), instalații de uscat haine (uscare
la cald), aparate pentru deshidratare, dulapuri
de uscare, aparate și instalații de uscare,
aparate pentru uscarea furajelor, mașini de
uscat pentru agricultură, cuptoare de uscare,
rafturi de uscare, mașini electrice de uscat
rufe (uscare la cald), uscătoare de haine,
electrice, de uz casnic, mașini electrice de
uscat vase de uz menajer, mașini electrice de
uscat pentru spălătorii (uscare la cald), aparate
de uscat electrice de uz menajer, uscătoare
de rufe electrice de uz menajer, uscătoare
de încălțăminte electrice, uscătoare de pantofi
electrice de uz menajer, încălzitoare electrice
pentru prosoape, uscătoare la cald pentru rufe,
uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare cu aburi, uscătoare cu aer comprimat
prin refrigerare, mașini pentru uscarea placajului,
cuptoare ce utilizează câmpuri de radiofrecvență
pentru uscare, aparate pentru uscat portabile
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(uscare la cald), uscătoare electrice de rufe,
instalații industriale pentru uscare, mașini
industriale de uscat vase, uscătoare încălzite
pentru prosoape, stelaje încălzite pentru uscarea
prosoapelor, aparate pentru uscarea recoltelor,
aparate de uscare pe gaz, mașini cu gaz pentru
uscat rufe, fiare de călcat cu aburi pentru articole
vestimentare, uscătoare pentru tapiserie (de uz
casnic), huse ajustabile din materiale textile
pentru capete de fiare de călcat cu aburi pentru
articole vestimentare, hote de extracție pentru
uscătoare de nutreț, aparate electrice utilizate în
uscare, filtre reglabile de grăsime cu deflectoare
căptușite (piese pentru hote de mașini de gătit),
filtre pentru purificarea aerului (piese de mașini
sau instalații de purificare), filtre de aer, filtre de
aer pentru unitățile aparatelor de aer condiționat,
filtre de aer utilizate ca dispozitiv de oprire a
prafului în procesele industriale, filtre de aer
utilizate ca aparate de extracție a prafului în
procesele industriale, aparate de filtrare a apei
potabile, filtre pentru vârtejurile de praf, filtre
de praf, filtre electrice de cafea, filtre electrice
pentru purificarea apei, de uz menajer, filtre
de aer electrostatice, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre pentru robinete (accesorii
pentru instalații sanitare), aparate de filtrare
pentru instalațiile de alimentare cu apă, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, elemente de filtrare
pentru ventilele de aerisire ale rezervoarelor
de alimentare cu apă, elemente de filtrare
pentru preaplinul rezervoarelor de alimentare
cu apă, combinații filtru-motor pentru acvarii,
filtre pentru hotele de extracție a aerului,
filtre pentru purificarea aerului, filtre pentru
curățarea aerului, filtre folosite pentru curățarea
gazelor (componente de instalații casnice sau
industriale), șemineuri din metal turnat, șeminee
electrice, vatre de foc cu etanol, grilaje frontale
pentru șeminee (de uz casnic), grătare pentru
foc (de uz casnic), grilaje metalice pentru
șeminee (uz casnic), vetre pentru foc, apărătoare
pentru șemineuri, piese pentru șemineuri, inserții
pentru șemineuri sub formă de arzătoare de
combustibili solizi, inserții pentru șemineuri sub
formă de sobe, grilaje pentru șeminee cu
combustibil solid, huse adaptate pentru șeminee
portabile, componente ceramice cu efect de
combustibil sub formă de piese și accesorii
pentru șeminee, grătare de cămine, grilaje,
schimbătoare de căldură pentru șeminee, placări
pentru focare de șemineuri, cămine electrice
portabile, vetre pentru foc portabile, șeminee
artificiale care imită șemineele cu cărbune (de
uz casnic), șeminee artificiale care imită soba
cu lemne (de uz casnic), hote aspirante pentru
șemineuri, hote de extracție a aerului folosite

împreună cu mașinile de gătit, ventilatoare
pentru șemineuri, sisteme de extracție pentru
șemineuri, canale de fum pentru șemineuri,
hote de evacuare (hote de bucătărie), hote de
extracție pentru bucătărie, filtre pentru aparatele
de extragere a fumului, filtre pentru aparatele
de extragere a gazelor, ventilatoare folosite
în caz de incendiu pentru evacuarea gazelor,
ventilatoare folosite în caz de incendiu pentru
evacuarea fumului, fitinguri pentru canale de
fum, aparate de curățare cu gaze de ardere,
canale de gaze, canale de fum pentru aparate de
încălzire, țevi de fum pentru boilere, canale de
fum pentru aparate de ventilare, canale de fum
prevăzute cu extractoare, condensatoare de gaz
(altele decât cele care sunt organe de mașini),
aparate de recuperare a gazelor, schimbătoare
de căldură pentru eliminarea gazelor de
eșapament, schimbătoare de căldură pentru
eliminarea gazelor de ardere, aparate de încălzit
cu tiraj încorporat, hote cu ventilator pentru
cuptor, hote de extracție pentru aragazuri, hote
(hote de extracție, de uz casnic), registre pentru
evacuarea fumului, unități de evaporare cu
ardere submersă, coșuri combinate telescopice,
ventilatoare eoliene, aparate de aerare, clapete
de reglaj a debitului de aer, aparate pentru
circularea aerului, panouri de aer condiționat,
utilizate pentru camere frigorifice, clapete pentru
controlul aerului, dispozitive pentru răcirea
aerului, perdele de aer, perdele de aer pentru
ventilație, instalații de distribuție a aerului,
odorizante electrice de priză, centrale de tratare
a aerului, instalații pentru gestionarea aerului,
instalații pentru recuperarea căldurii de aer,
rotoare de aer pentru ventilație, dispozitive de
inducție de aer (ventilație), purificatoare de
aer pentru cărucioare de copii, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru separarea
de aer, brichete pentru lumânări, aprinzătoare
cu gaz pentru uz casnic, aprinzătoare electrice,
aprinzătoare prin frecare pentru aprinderea
becurilor bunsen, brichete pentru aprinderea
gazului, dispozitive de aprindere a grătarelor,
dispozitive de aprindere pentru sobe cu gaz,
lămpi pilot pentru aparate cu aprindere de
gaze, brichete piroforice, altele decât cele
pentru fumători, brichete piezoelectrice (altele
decât pentru fumători), echipament pentrru
procesare chimică, epurare și purificare a
gazelor, cuptoare și vetre industriale (nu pentru
alimente sau băuturi), reactoare biologice pentru
limpezirea apelor reziduale industriale, aparate
vaporizatoare pentru haine, instalații industriale
pentru filtrarea lichidelor, instalații pentru călire,
instalații pentru colectarea gazelor, dispozitive
de spălare pentru reținerea impurităților din
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metale topite, instalații de purificare a uleiului,
coloane de rafinare pentru distilare, aparat
decantor pentru deșeuri, instalații de evacuare
a apelor reziduale, instalații de epurare a
apelor uzate (purificare), instalații pentru tratarea
combustibililor și a moderatorilor nucleari,
centrale de cogenerare, generatoare nucleare,
instalații pentru centrale nucleare, reactoare
nucleare, vase de presiune ale reactorului, pături
electrice de încălzire, care nu sunt utilizate în
scopuri medicale, perne de încălzire neelectrice,
altele decât cele de uz medical, uscătoare pentru
față care folosesc aer cald, uscător pentru mâini
care folosește un jet de aer cald care usucă,
ventilatoare electrice de uz personal, încălzitoare
electrice pentru picioare (altele decât cele pentru
uz medical), încălzitoare electrice pentru picioare
(de uz personal), uscătoare electrice pentru
mâini, aparate electrice pentru uscat mâinile
pentru lavabouri, uscătoare de mâini electrice cu
aer cald, termofoare electrice, pernițe electrice
pentru încălzire, altele decât cele de uz
medical, tigăi electrice pentru încălzirea patului,
uscătoare de păr electrice, pernuțe electrice de
încălzire, altele decât cele pentru tratamente
medicale, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, de uz medical, îmbrăcăminte încălzită
electric pentru protecție împotriva accidentelor
sau vătămărilor, uscătoare electrice cu aer
cald pentru față, huse din materiale textile
adaptate pentru sticle cu apă caldă, saci electrici
pentru încălzirea picioarelor, aparate pentru
înghețarea aerului, instalații pentru congelarea
aerului, aparate pentru congelarea alimentelor,
răcitoare de acvariu, mașini automate de făcut
gheață pentru frigidere, răcitoare pentru sticle
(aparate), lăzi frigorifice, aparate de distribuire
a apei purificate și răcite, instalații de răcire
care fac parte din instalațiile de răcire a apei,
serpentine (elemente de instalații de distilare,
de încălzire sau de răcire), serpentine sub
formă de componente ale instalațiilor de răcire,
serpentine de răcire, combine frigorifice, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, unități frigorifice comerciale, instalații de
răcire pentru clincheri de ciment, aparate pentru
răcire, aparate și instalații pentru răcire, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
pentru matrițe, aparate pentru bronzat folosite în
solarii, nu de uz medical, solarii, altele decât cele
de uz medical, lămpi pentru bronzat, aparate de
bronzat orizontale, aparate de bronzat (lămpi),
solare, cabine de bronzare, aparate cu raze
ultraviolete pentru bronzarea feței, aparate cu
raze ultraviolete pentru bronzarea întregului
corp, lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri

cosmetice, aparate de bronzat orizontale cu
raze ultraviolete, de uz cosmetic, lămpi cu
raze ultraviolete, care nu sunt utilizate în scop
medical, dispozitive de purjare de aeru folosite
împreună cu instalațiile de distribuire a apei,
dispozitive de purjare de aer folosite împreună
cu instalațiile de alimentare cu apă, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate de
încălzire pentru acvarii, aparate automate de
adăpare a vitelor, instalații automate de adăpare
a bovinelor, instalații automate de adăpare a
porcinelor, instalații automate de irigare pentru
plante, instalații automate de adăpare a păsărilor
de curte, sisteme de tratare a apei de balast,
circulatoare (încălzitoare de apă), mânere de
clapete de acționare pentru rezervoare de
closet, clapete de acționare pentru rezervoare
de closet, camere curate (instalații sanitare),
rezervoare pentru closet, instalații pentru răcirea
apei, cilindri pentru încălzirea apei, ventile de
aer pentru instalațiile de încălzit cu aburi,
aparate pentru controlul alimentării cu apă,
supape cu bilă, turnuri de răcire cu evaporare,
evaporatoare, supape cu flotor (robinete cu
plutitor), economizoare de combustibil, valve
de control de nivel, supape regulatoare de
nivel în rezervoare, supape acționate manual
pentru lucrari de instalații, mecanisme pentru
controlarea nivelului fluidelor în rezervoare
(ventile), ventile de amestec (robinete), ventile
de amestec (robinete) pentru chiuvete de baie,
ventile de amestec (robinete) pentru chiuvete,
regulatoare de presiune pentru conductele de
gaz, regulatoare de presiune pentru țevi de
apă, aparate pentru reducerea presiunii folosite
la instalațiile de gaz, aparate pentru reducerea
presiunii folosite la dispozitivele de încălzire a
apei, aparate pentru reducerea presiunii, care
fac parte din sistemele de distribuție a apei,
supape reductoare de presiune (aparate de
siguranță) pentru aparatura din sistemele de
gaz, supape reductoare de presiune (aparate
de siguranță) pentru conductele de gaz, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru aparatura din sistemele de apă, supape
reductoare de presiune (aparate de siguranță)
pentru conductele de apă.
12. Vehicule și mijloace de transport, părți și
accesorii pentru vehicule, vehicule acvatice,
vehicule pneumatice și spațiale, vehicule
terestre și mijloace de transport, dispozitive și
echipament antifurt, de securitate și siguranță
pentru vehicule, roți și pneuri și șenile
pentru vehicule, motorizări, inclusiv motoare
pentru vehicule terestre, piese ornamentale de
interior pentru automobile, vehicule, cărucioare
acționate manual și furgoane, mijloace de
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sau bijuterii) pentru uz personal, plăci
comemorative, mătănii, monede comemorative,
brelocuri placate cu metale prețioase, misbaha
(mătănii), jetoane metalice utilizate pentru
transportul public, mărgele pentru meditație,
obiecte de artă din argint emailat, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
obiecte de artă din aur emailat, trofee statuare
comemorative fabricate din metal prețios, cupe
pentru premii din metale prețioase, monede din
aur, plăci funerare din metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), aliaje de iridiu, discuri
ceramice utilizate ca jetoane valorice, obiecte de
artă din metale prețioase, bănuți de aramă, cutii
din metale prețioase, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, trofee confecționate
din metale prețioase, aliaje de argint, obiecte
de artă de argint, monede de colecție, aliaje
de ruteniu, aliaje de rodiu, aliaje de paladiu,
aliaje de osmiu, plăcuțe de identificare din metal
prețios, seturi de monede pentru colecționari,
cutii suvenir din metale prețioase, trofee
placate cu metale prețioase, trofee placate cu
aliaje de metale prețioase, portchei fantezie
din metale prețioase, monede, monede care
nu sunt pecuniare, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasuri, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), sisteme de cronometrare pentru
sport, aparate și instrumente de cronometrie,
instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente de ceasornicărie
confecționate din aur, mecanisme de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri
deșteptătoare, ace de ceasornic, lanțuri de ceas,
coroane pentru ceasuri de mână, sticlă de
ceas, arcuri de ceas, cadrane pentru ceasornice,
casete de prezentare pentru ceasuri, balansiere
(ceasornicărie), cutii de ceas, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu lanț, ceasornice și piese de
ceasornic, ceasuri și ceasuri de mână pentru
columbofili, instrumente de ceasornicărie având
mecanisme cu cuarț, ceasuri cu ceramică, brățări
pentru ceasuri de mână, curele din plastic pentru
ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri, curele
de ceas din metal, piele sau plastic, curele
de ceas din nailon, curele pentru ceasuri din
clorură de polivinil, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, curele pentru ceas, nu din piele,
ceasuri cu brățară, ceasuri pentru automobile,
ceasuri pentru fusuri orare, eșapamente, ceasuri
de masă, piese de mecanism de ceas, ceasuri
pentru scufundări, mecanisme de ceasuri,
ceasuri de cronometrare, pendule, ceasuri
sportive, cadrane solare, ceasuri de mână
din argint, ceasuri pentru asistente, catarame
pentru curele de ceas, cronometre pentru nave,

transport, vehicule pe șine, joystick-uri pentru
vehicule, biciclete, cadre pentru vehicule pe
două roți, semnalizatoare pentru biciclete, roți
ajutătoare pentru bicicletă, șei de bicicletă,
ghidoane pentru vehicule pe două roți, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pedale pentru
vehicule pe două roți, garnituri pentru frână
pentru vehicule, trotinete (vehicule), scutere
pentru persoane cu mobilitate redusă, vehicule
de locomoţie terestră, pe apă şi pe şine, scutere
electrice, motociclete, scutere electrice cu
autobalans, biciclete pliabile electrice, biciclete
fără pedale (vehicule), biciclete electrice,
mopeduri, cărucioare acționate manual și
furgoane, biciclete electrice, tricicluri, vehicule
electrice, vehicule electrice autopropulsate,
scutere electrice cu o roată, scutere cu
motor, scutere nemotorizate (vehicule), scutere
electrice cu autobalans cu o roată, motociclete
electrice, scutere motorizate pentru persoanele
cu handicap și pentru cei cu dificultăți de
mobilitate, canoe, vâsle pentru canoe, scutere
cu autobalans, biciclete pliabile, biciclete pentru
copii, biciclete motorizate, motoare electrice
pentru vehicule cu două roți, motoare de
biciclete, discuri de frâne hidraulice pentru
biciclete, scutere electrice.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora, statuete și
figurine, din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații
ale acestora, brățări de ceas, ceasornice,
ceasuri automate, ceasuri cu cuarț, ceasuri
de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri de
damă, ceasuri de mână elegante, ceasuri
electrice, ceasuri din aur, ceasuri digitale,
bijuterii confecționate din metale prețioase,
bijuterii confecționate din pietre semiprețioase,
bijuterii-pandantive, brățări, cercei, butoni de
manșetă, broșe (bijuterii), inele (bijuterii), geme,
diademe, gablonțuri din bronz, coliere din metale
prețioase, coliere (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), medalioane,
medalii, lanțuri de bijuterii, verighete, perle
(bijuterii), pandantive, argint, aur, diamante,
metale prețioase, ceasuri digitale care includ
radiouri, lanțuri metalice pentru chei, lanțuri
de chei din metal prețios, inele pentru chei
(inele de chei cu breloc sau portchei decorativ),
lingou de aur, cutii decorative fabricate din
metale prețioase, articole decorative (bibelouri
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ceasornice de călătorie, ceasuri de mână din
platină, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, ceasuri în miniatură, ceasuri
placate cu aur, oscilatoare pentru ceasuri,
oscilatoare pentru pendule, ceasuri mecanice,
ceasuri mecanice cu întoarcere manuală,
ceasuri mecanice cu întoarcere automată,
oscilatoare pentru ceasuri mecanice, curele
de ceas din piele, ceasuri de sincronizare
(ceasuri centrale) pentru controlul altor ceasuri,
ceasornice de sincronizare, închizătoare pentru
ceasuri, ceasornice mici, ceasuri de șemineu,
ceasuri industriale, piese pentru ceasornice,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, articole de ceasornicărie, ceasuri
digitale care includ radiouri, indicatori de
durată digitali care afișează temperatura, ceasuri
digitale cu cronometre automate, mecanisme
acționate electronic pentru ceasuri de mână,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
deșteptătoare electronice, casete de arc cu
sistem de blocare a axului (ceasornicărie),
orologii stative, brățări metalice extensibile
pentru ceasuri, cronografe destinate utilizării
ca instrumente pentru măsurarea timpului,
cronografe, ceasornice atomice, ceasornice și
ceasuri de mână, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, pandantive pentru lanțuri de ceas,
ancore (ceasornicărie), ceasuri de mână din
metale prețioase sau placate cu acestea, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri din aur laminat,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri cu
embleme, ceasuri de mână cu pedometre,
ornamente pentru urechi sub formă de bijuterii,
cutii muzicale pentru bijuterii, statui din metale
prețioase.
15. Piane, acordeoane, baghete de dirijor,
bandoneoane, armonici, bucine (trompete),
castaniete, instrumente muzicale, cutii
pentru instrumente muzicale, instrumente
muzicale electronice, cutii muzicale, claviaturi
pentru piane, tromboane (instrumente
muzicale), trompete, viori, sintetizatoare,
saxofoane, pipa (chitare chinezești), tamburine,
mandoline, clarinete.chitare, flaute cu cioc
(instrumente muzicale), flaute, pedale pentru
tobe (instrumente muzicale), clape pentru
instrumente muzicale, tastaturi electronice
(instrumente muzicale), chitare electrice,
glockenspiel-uri, sheng (instrumente de
suflat chinezești), instrumente de suflat
din lemn, set de tobe, stative pentru

instrumente muzicale, instrumente muzicale
mecanice, clopoței (instrumente muzicale),
instrumente muzicale electrice, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, tastaturi
electrice (instrumente muzicale), claviaturi
pentru instrumentele muzicale, călușuri pentru
instrumente muzicale, basuri (instrumente
muzicale), instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale controlate
de calculator, acordoare pentru instrumente
muzicale electronice, pene (piese de
instrumente muzicale), instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice.
16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie și accesorii
educative, hârtie și carton, obiecte de artă
și figurine din hârtie și carton și machete
arhitectonice, adezivi, materiale pentru filtrare
din hârtie, produse de imprimerie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, șervețele
din celuloză, suporturi absorbante de unică
folosință pentru animale de companie, hârtie
absorbantă, șervețele de hârtie pentru uz casnic,
șervețele din celuloză de uz casnic, hârtie
pentru șervețele, șervețele de hârtie, decorațiuni
de hârtie pentru masă, traverse de masă din
hârtie, șervetele de masă din hârtie, lenjerie de
masă din hârtie, hârtie igienică, role de hârtie
igienică, învelișuri din hârtie pentru colaci de
wc, prosoape de hârtie, suporturi de pahare
din hârtie, șervete din hârtie de uz cosmetic,
șervețele din celuloză de uz cosmetic, suporturi
din mucava pentru pahare, individualuri de masă
din hârtie, suporturi din hârtie pentru pahare
de bere, suporturi din hârtie pentru pahare,
suporturi de hârtie pentru pahare de cocteil,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din carton, căptușeli din hârtie pentru vasul de
toaletă, covorașe absorbante de unică folosință
pentru dresajul animalelor de companie, cârpe
de șters din hârtie, foi absorbante din hârtie sau
plastic pentru ambalarea produselor alimentare,
șervete de masă, din carton, cartonașe cu nume
pentru mese, individualuri din carton pentru
indicarea amplasării veselei, pancarte de carton,
placarde din hârtie, pancarte din hârtie sau
carton, hârtie pergament, hârtie pentru sertare,
parfumată sau neparfumată, hârtie parfumată
pentru dulapuri, decorațiuni din carton pentru
alimente, fanioane de hârtie, șervețele de masă
din hârtie, dantelă de hârtie, șervețele din hârtie
pentru față, șervețele de hârtie de pus sub cești,
șervețele de toaletă din hârtie, prosoape de
hârtie pentru mâini, învelitori din hârtie pentru
ghivecele de flori, carpete de hârtie pentru cuștile
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animalelor de companie, protectoare din hârtie
pentru schimbatul scutecelor, articole decorative
din hârtie pentru centrul mesei, batistuțe de
hârtie, hârtie folosită pe mesele de examinare,
bucăți de material cu textura în relief, utilizate
pentru mărunțiș și pentru a facilita apucarea
acestuia cu mâna, pungi de gunoi din hârtie,
dischete demachiante din hârtie, bavete din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), pungi pentru
gătit în cuptorul cu microunde, role de hârtie
pentru case de marcat, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, prosoape igienice din hârtie pentru
mâini, hârtie aspră (pentru toaletă), produse
pentru față fabricate din hârtie, saci de gunoi
din hârtie (pentru uz casnic), lopățele din carton
pentru eliminarea excrementelor animalelor de
companie, șervețele pentru demachiat, din
hârtie, bavete din hârtie pentru bebeluși, bannere
din hârtie, suporturi pentru halbe de bere,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, hârtie
pentru raft, stegulețe din hârtie, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, stegulețe decorative din
hârtie, mașini de birou, echipament pentru
imprimare și legare, albume foto și albume
pentru colecționari, ustensile de corectare
și ștergere, echipament pentru educație/
învățământ, ustensile de scris și ștampilat,
fișiere, tăvițe pentru instrumente de scris, tăvițe
pentru dosare (articole de birou), notesuri
autoadezive detașabile, cartonașe tipărite pentru
adrese, bibliorafturi de prezentare, autocolante
(articole de papetărie), caiete, invitații (articole
de papetărie), etichete de identificare din
hârtie, umezitoare (articole de birou), hârtie de
probe, dosare cu index, dosare (papetărie),
mape pentru documente, separatoare pentru
dosare (articole de birou), coperți de dosar,
cutii pentru dosare, etichete cu adrese,
panglici pentru imprimante de mână pentru
etichete (articole de birou), deschizător de
scrisori din metale prețioase, cuțite pentru
tăiat hârtie (articole de birou), tăvițe pentru
corespondență, suporturi pentru corespondeță,
hârtie pentru scrisori (produse finite), hârtie
de scrisori, prespapieruri, compartimente mici,
chitanțiere, blocuri (papetărie), ascuțitori de
creioane, cutii pentru creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, distribuitoare automate de
adeziv pentru birou, suporturi pentru cartonașe
de baseball, flip-charturi imprimate, etichete
adezive tipărite, dulapuri pentru articole de
papetărie (birotică), șabloane pentru litere, port-
stilouri, paspartuuri pentru poze, din carton,
cerneală pentru marcare care conține materiale
biologice destinate utilizării la autentificarea

obiectelor, cărți poștale nescrise, tăvițe pentru
creioane, suporturi pentru dosare folosite în
papetărie, dosare pentru documente sub formă
de portofel, supracoperte din hârtie pentru
dosare, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi de birou pentru documente, tăvi de
birou pentru documente, hârtie milimetrică,
ornamente decorative pentru partea de sus a
creioanelor, folioscop (flip book), indicatoare de
dată, caiete cu spirală, dispozitive de mărunțire
a cd-urilor, de uz casnic sau profesional, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, capse
de birou, separatoare cu litere, hârtie pentru
scrisori, suporturi pentru corespondență, plicuri
manila, articole de birou (cu excepția mobilelor),
coperte din piele pentru cărți, litere și cifre
realizate din hârtie, suporturi pentru cărți, insigne
din carton, suporturi pentru agrafe de hârtie,
albume, produse pentru ștergere, timbre poștale,
sigilii, tușiere, markere fluorescente, carnete
de notițe, matrițe de hârtie parafinată, broșuri,
felicitări, cărți poștale, cornete (de hârtie),
plumiere, mape pentru scris (papetărie), pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, etuiuri pentru pașapoarte,
articole de legătorie, cărți, elemente de legat
cărți, gume de șters, șabloane de ștergere, ziare,
periodice, schițe, hârtie de ambalaj, prospecte,
folii transparente (papetărie), cutii de carton
din fibră, benzi adezive pentru papetărie sau
menaj, instrumente de scris, cărți de desenat
sau de scris, mape tip servietă, furnituri pentru
scris, embleme din hârtie, sigle de firme din
hârtie, panouri indicatoare din hârtie sau carton,
tablete de ceară pentru sigilii, felicitări muzicale,
hârtie luminiscentă, cataloage, calendare, plicuri
(papetărie), manuale, benzi elastice pentru
birou, benzi gumate (papetărie), reproduceri
grafice, lichide corectoare (articole de birou),
fluturași publicitari, folii din plastic pentru
ambalare, formulare (imprimate), fotografii
imprimate, picturi (tablouri) înrămate sau nu,
figurine (statuete) din papier mâché, mucava,
ambalaje din hârtie sau carton pentru sticle,
hârtie de filtru, reproduceri color, coperte
(papetărie), reviste de benzi desenate, suporturi
pentru bani, clișee pentru adrese, hârtie de calc,
blocnotesuri pentru notițe, blocnotesuri, rechizite
școlare, bilete tipărite, carton, carton colorat
(carton colorat), artă murală din carton în 3d, artă
murală din hârtie în 3d, lucrări de artă din hârtie,
publicații imprimate.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi,
portofele, bastoane, umbrele și parasolare,
blană artificială, blană semiprelucrată, cutii
din piele, port-carduri de piele, materiale din
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piele, huse de mobilă, din piele, hamuri
de siguranță pentru copii, articole de voiaj,
bagaje de călătorie, bagaje de mână, borsete,
casete pentru accesorii de frumusețe, cufere
și geamantane, cutii de machiaj, genți,
geamantane, etuiuri pentru carduri de credit
(portmonee), cutii de transport, genți diplomat,
genți din pânză, genți de umăr, genți de
seară, genți de călătorie, genți de cumpărături
din piele, genti de voiaj din materiale
plastice, genți tip sac, genți pentru sport,
port-bebe, mânere de valiză, mini-rucsacuri,
mape pentru foi, huse pentru bagaje, huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, poșete,
portmantouri, portchei, portmonee de uz general,
portmonee din piele, poșete de mână, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete din piele, rucsacuri,
ranițe, poșetuțe, săculețe, serviete, sacoșe
textile pentru cumpărături, valize, portmonee de
piele, mape pentru documente (marochinărie),
truse de voiaj (marochinărie), curele de umăr
din piele, mape pentru documente, genți mici
de voiaj (pentru sejururi scurte), genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, geamantane mari
(cufere) de călătorie, portchei din piele, serviete
din piele, suporturi pentru bancnote, portcarduri
(marochinărie), mape (portdocumente), genti
pentru articole de toaleta vandute goale, valize
pe rotile, truse de toaletă (marochinărie), cutii
din imitații de piele, lădițe pentru cosmetice (fără
conținut), borsete pentru unelte, vândute goale,
umbrele, umbrele de soare, umbrele de golf,
genți sportive, zgărzi pentru animale, imitații de
piele, huse de șa pentru cai, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, serviete
pentru școlari, curele pentru patine, casete
din piele sau din piele artificială, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de plajă, articole
vestimentare pentru câini, piei de animale, genți
pentru îmbrăcăminte sport, foi din imitații de
piele pentru manufacturi, foi din piele pentru
manufacturi, articole de piele vândute vrac, piele
sau imitație de piele, piele pentru pantofi, piele
pentru mobilier, șnururi din piele pentru legat
sub bărbie, produse din piele brută de ros
pentru câini, piei de bovine, cutii de pălării din
imitație de piele, membrane de intestine de vițel,
curele de piele pentru bagaje, blănuri vândute
vrac, huse din piele pentru arcuri, etichete din
piele, șevro, piele de căprioară, cu excepția
celei pentru curățare, garnituri de harnașament,
piele netăbăcită și alte tipuri de piei prelucrate
sau semiprelucrate, tefillin (filactere), curele de
umăr, crupe (părți ale crupoanelor), piele brută
sau semiprelucrată, curele din imitație de piele,

piele de poliuretan, piele pentru harnașamente,
garnituri din piele pentru mobile, moleschin
(imitație de piele), curelărie (echipamente pentru
soldați), valve din piele, șireturi din piele, curele
din piele, carton imitație de piele, ținte decorative
pentru materiale din piele, imitații de piele
vândute vrac, șnur de piele, chingi din piele,
piei tăbăcite, recipiente industriale din piele
pentru ambalare, centuri pentru umeri, valtrapuri,
zgărzi pentru pisici, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru animale de companie, funde pentru păr
destinate animalelor de companie, piese din
cauciuc pentru scări de șa, măști de față
pentru cabaline, harnașament, ochelari pentru
păsări de curte pentru prevenirea luptelor,
zăbale (harnașament), jambiere și genunchiere
pentru cai, jambiere pentru animale, căpestre
de antrenament pentru cai, traiste atașabile la
gâtul cailor (traiste cu hrană), măști de muște
pentru animale, cuverturi anti-muște pentru cai,
zgărzi electronice pentru animale de companie,
pături și cuverturi pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, garnituri de harnașament din
fier, îmbrăcăminte pentru pisici, martingale
(piesă de harnașament), lesă pentru lonjare,
lese pentru animale, curele din piele (șelărie),
lese din piele, costume pentru animale, curele
pentru cai care să-i împiedice să roadă gardul
grajdului, genunchiere pentru cai, bice cu mai
multe curele (bice), cravașe de vânătoare,
centuri pentru câini, potcoave pentru cai,
potcoave de cai realizate din plastic, potcoave
metalice, potcoave de cai nemetalice, protecții
pentru copite, zgărzi pentru câini, lese pentru
câini, îmbrăcăminte pentru câini, încălțăminte
pentru câini, lese pentru animale de companie,
harnașamente pentru cai, șei pentru cai, trăgători
de șa, scărițe din metal, scări de șa, curele
pentru pinteni, apărători pentru coada cailor,
apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
de șelărie din piele, articole de șelărie, chingi
pentru șei, paturi pentru sei, armături de șa,
cravașe pentru jochei, botnițe, geci pentru câini,
bice, bandaje pentru picioarele cailor, cergi
pentru cai, jambiere pentru cai, harnașamente,
căpestre, articole de îmbrăcăminte pentru cai,
gâtare pentru hamuri la cai, bentițe pentru cai,
frâie (harnașamente), hamuri (harnașament),
zăbăluțe, transportoare pentru animale (genți),
casete din fibre vulcanizate.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
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materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, dispozitive de fixare
nemetalice, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, geamanduri, ventile, nu din metal,
încuietori și chei, nu din metal, manechine și
manechini de croitorie, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
oglinzi (sticlă argintată), paturi, așternuturi,
saltele și perne, rame, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, butoaie și
putini, nu din metal, dispozitive de închidere
pentru recipiente (nemetalice), lăzi și palete,
nu din metal, sicrie și urne funerare, suporturi
(mobilier) pentru televizoare, console (mobilier),
oglinzi (sticlă argintată), piese de mobilier,
os de balenă, cochilii de scoici, chihlimbar,
spumă de mare, perne gonflabile, saltele
pneumatice, perdele decorative din mărgele,
garnituri nemetalice pentru paturi, așternuturi
(cu excepția lenjeriei de pat), culcușuri pentru
animale de interior, coveți nemetalice, cutii de
scule, nemetalice, cutii poștale cu picior (nu
din metal), dopuri de plută pentru sticle, stelaje
de sticle, lăzi de depozitare, mobile decorative
care produc sunete, șezlonguri prevăzute cu
apărătoare de vânt, agățători pentru haine,
umerașe și cuiere pentru haine, cârlige pentru
perdele, cuiere de haine (mobile), cârlige pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru haine, containere
nemetalice, role pentru perdele, vergele de
perdele, șine pentru perdele, inele pentru
perdele, cordoane pentru perdele draperii, perne
decorative, suporturi (distribuitoare) fixe de
prosoape de hârtie, distribuitoare nemetalice
fixe de șervețele, distribuitoare de prosoape
de hârtie (fixe, nu din metal), cuști pentru
animale de companie, gherghefuri pentru
brodat, statuete din lemn, ceară, ghips
sau din materiale plastice, ecrane pentru
șeminee (mobilă), suporturi de umbrele, socluri
pentru ghivece de flori, tăblii masă, mobilier
de grădină, mese pentru birouri, suporturi
pentru pălării, scaune înalte pentru bebeluși,
numere de casă, nemetalice, neluminoase,
culcușuri pentru animale de companie, plăci de
înmatriculare, nemetalice, cartoteci (mobilier),
obiecte publicitare gonflabile, cutii de scrisori,
din lemn, suporturi pentru ziare, saltele, vase
din plastic pentru ambalare, cutii din materiale
plastice pentru ambalat, recipiente alimentare
transparente pentru utilizarea în ambalarea
pentru comercializare, perne, rafturi de magazin,
rafturi de depozitare, panouri publicitare, firme
din material plastic, polițe, module pentru
depozitare (mobilier), coșuri împletite, rame
pentru fotografii, cleme din plastic pentru

sigilarea pungilor, închizători nemetalice pentru
genți, coșuri din plastic (altele decât coșurile
de gunoi), coșuri din plastic pentru fabricarea
compostului, recipiente din plastic pentru
medicamente, recipiente din materiale plastice
formate termic (altele decât cele pentru uz casnic
și bucătărie), rezemătoare de cap gonflabile,
opritoare din lemn pentru uși, opritoare de
uși din plastic, uși de mobilier (nemetalice),
scaune de birou, scaune cu spătar rabatabil,
șezlonguri pentru transatlantice, paturi, bănci
(mobile), cutii din lemn sau din materiale plastice,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn sau
plastic), lucrări de ebanisterie, dulapuri pentru
haine, mobilier pentru computer, dulapuri pentru
calculatoare (mobilier), cărucioare (mobilier),
scaune, cutii pentru jucării, dopuri de plută,
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), coșuri
de dormit pentru nou-născuți, perdele de
bambus, șezlonguri, birouri, tetiere (mobilă),
tablouri de agățat chei, polițe pentru biblioteci,
dulăpioare, încuietori nemetalice, altele decât
cele electrice, cadre (rame), capră de tăiat
lemne, mobilier școlar, scaune adaptate pentru
bebeluși, scaune pentru baie, mese, cărucioare
de servit ceaiul, paturi pentru câini, pătuțuri
de voiaj pentru copii, așternuturi pentru
pisici, vitrine, tablouri de afișare, clapete
pentru țevi de drenaj, din materiale plastice,
măsuțe de toaletă, taburete, bancuri de lucru,
taburete pentru picioare, panere (coșuri) pentru
transportarea de obiecte, scări de lemn sau
din materiale plastice, dulapuri de farmacie,
covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, plăcuțe personalizate, nemetalice,
pentru vehicule, plăcuțe de înmatriculare pentru
vehicule (nemetalice), pioneze nemetalice
pentru tapițerie, dibluri nemetalice, cuie fără
floare (știfturi), nu din metal, țarcuri pentru
bebeluși, stâlpi de zgâriat pentru pisici, rafturi
pentru depozitare, perne în formă de u, muluri
pentru mobilier, mulaje din ipsos pentru turnarea
de materiale ceramice, artă murală din lemn
în 3d, obiecte de artă din ipsos, dopuri
nemetalice pentru sticle, închizători de siguranță
rezistente la acțiunea copiilor (nemetalice)
pentru sticle, dopuri combinate din materiale
nemetalice pentru închiderea sticlelor, capace
pentru cutii de scrisori (nu din metal sau
zidărie), capsule (recipiente nemetalice), capace
din plastic pentru conserve, cutii cilindrice, nu
din metal, răchită, coșuri decorative din paie,
figurine cu eroi de acțiune (decorative) din ipsos,
sculpturi din plastic, figurine din lemn, figurine
confecționate din împletituri de ratan, suporturi
pentru cărți.
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21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
veselă, articole de bucătărie și recipiente,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de
flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților,
colivii pentru păsări, boluri pentru peștișori,
litiere pentru animale de companie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
coșuri de rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru
întins rufele, mese de călcat, încălțătoare,
suporturi de uscat haine, suporturi pentru
fiare de călcat, articole de sticlărie, bibelouri
de porțelan, busturi din porțelan, porțelanuri,
lucrări de artă confecționate din ceramică,
lucrări de artă confecționate din cristal, articole
pentru curățarea dentară, aplicatoare cosmetice,
aparate pentru demachiere, neelectrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparat de masaj
pentru pielea capului, aplicatoare de fard, bazine
(recipiente), boluri pentru bărbierit, bureți, bureți
de baie, bureți cosmetici, bureți de toaletă,
căzi, cuve pentru clătit, chiuvete, dispozitive
de demachiere, dispozitive pentru săpun lichid,
dozatoare de gel de duș, dozatoare de săpun,
dozatoare de săpun de mâini, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, dozatoare
pentru șampon, perii de baie, pensule de
uz cosmetic, olițe pentru copii, inele și bare
pentru suportul prosoapelor, pulverizatoare de
parfum, pulverizatoare de uz casnic, pudriere
(goale), portfarduri (accesorizate), piepteni
electrici, piepteni, perii pentru rimel, perii
pentru igiena personală, suporturi pentru bureți,
suporturi de perete pentru săpun, suporturi
de pahare pentru baie, spatule cosmetice,
savoniere, rafturi pentru cosmetice, suporturi
pentru cosmetice, aparat pentru parfumarea
aerului, cutii pentru monezi (pușculițe), pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, boluri de sticlă, paie de băut,
periuțe pentru gene, ață dentară, perii, material
pentru perii, material pentru curățare, bureți
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, cu
excepția sticlei folosite în construcții, obiecte
din faianță, căni confecționate din ceramică,

recipiente ceramică, cădițe portabile pentru
nou născuți, coșuri de uz casnic, căni,
mixere neelectrice de uz casnic, deschizătoare
neelectrice pentru sticle, deschizătoare de sticle,
electrice și neelectrice, recipiente neelectrice
pentru încălzirea biberoanelor, sticle, planșete
de pâine, donițe, tăvi (platouri de servit), cuști
pentru animale de companie, forme pentru
prăjituri, stingătoare de lumânări, discuri de
sfeșnic, sfeșnice, bomboniere, tocuri pentru
piepteni, porțelan decorativ, machete de
vehicule (ornamente) confecționate din porțelan,
bețișoare chinezești (tacâmuri), dispozitive
pentru întins haine, suporturi ramificate pentru
căni, cârpe de curățat, perii pentru sticle,
suporturi de masă pentru căni de ceai,
amestecătoare pentru cocktail-uri, agitatoare
de cafea, căni de cafea, râșnițe de cafea,
linguri de cafea, cafetiere, filtre mari de
cafea, neelectrice, servicii (veselă), servicii
de ceai (veselă), piepteni pentru animale,
seringi de glazurat, forme pentru bucătărie,
oale de gătit, frigărui, recipiente pentru gheață,
cutii frigorifice portabile, neelectrice, tirbușoane,
electrice și neelectrice, ustensile cosmetice,
capace pentru farfurii, cești, tocătoare din lemn
pentru bucătărie, carafe, friteuze neelectrice,
sticle de băut, jgheaburi, sticle (recipiente),
borcane din sticlă, recipiente pentru bucătărie,
lăzi de gunoi, suporturi pentru ouă, pliciuri de
muște, mănuși de menaj, pocale, răzătoare,
grătare (neelectrice), tigăi non-electrice de
gătit, oale și tigăi pentru gătit (non-electrice),
recipiente termoizolante pentru alimente, seringi
pentru flori, forme pentru cuburi de gheață,
huse pentru mese de călcat, stacane, fierbătoare
neelectrice, ibrice japoneze din fontă, non-
electrice (tetsubin), suporturi pentru a sprijini
cuțitele la masă, tăvi turnante (pentru bucătărie),
servicii de lichior, sufertașe, suporturi pentru
lista de meniuri, gamele, linguri de amestecat
(ustensile de bucătărie), mopuri, suporturi pentru
șervețele de masă, inele pentru șervețele,
capete de stropitori, tampoane pentru curățare,
vase de lut, vase pentru muștar, farfurii din hârtie,
instrumente pentru tăiat coca, râșnițe de piper
manuale, arzătoare de ulei (terapie cu arome),
arzătoare de ulei esențial, cutii pentru picnic,
coșuri de hârtii, servicii pentru picnic (veselă),
pușculițe, capace pentru vase, vase, oale de
gătit sub presiune, solnițe, solnițe de piper,
cratițe, farfurioare, țevi pentru tras vin din butoaie
(pipete), palete pentru tarte, pămătufuri pentru
bărbierit, suporturi pentru întins cămăși, perii
pentru încălțăminte, limbi de încălțat pantofii,
calapoade pentru pantofi (sisteme de întindere),
strecurători, hote de bucătărie, supiere, servicii
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de condimente, bureți de menaj, suporturi pentru
pămătufuri de bărbierit, sculpturi ornamentale
realizate din porțelan, seringi pentru stropit flori
și plante, veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, căni metalice cu capac, infuzoare de
ceai, cutii pentru ceai, ceainice, perii de toaletă,
truse de toaletă, suporturi pentru role de hârtie
igienică, ustensile de toaletă, periuțe de dinți,
perii încălzite electric pentru păr, perii electrice
pentru animale de companie, perii electrice
rotative pentru păr, suporturi pentru scobitori,
scobitori, tăvi de uz casnic, suporturi de farfurii
(ustensile de masă), prese pentru pantaloni,
suporturi pentru întins pantaloni, termosuri,
aparate de făcut vafe, neelectrice, tigăi de
clătite suedeze, tigăi pentru clătite, suporturi
pentru periuțe de dinți, peri pentru periuțe de
dinți, perii de dinți electrice, truse de îngrijire
dentară conținând periuțe de dinți și ață dentară,
scânduri de spălat rufe, instrumente pentru
stropire, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată, opal, vase din sticlă,
cristaluri (sticlărie), sculpturi din sticlă, busturi
realizate din sticlă, busturi din teracotă, busturi
realizate din ceramică, figurine din teracotă, cutii
de ceramică, cutii de porțelan, cutii emailate,
cutii din metale prețioase pentru dulciuri, huse
termoizolante pentru doze, pentru menținerea
în stare caldă sau rece, curse pentru șoareci,
centuri pentru machiori, distribuitoare de peliculă
adezivă (altele decât cele fixe), răcitoare pentru
băuturi (recipiente), pudre compacte (cutii),
flacoane de sticlă (recipiente), set recipiente de
bucătărie, recipiente pentru produse de curățare
a dinților, coșuri pentru gunoiul menajer, sticle
frigorifice, cutii de sticlă, mături, produse pentru
periat, untiere, capace pentru untiere, cazane,
mănuși de curățenie din țesături, instrumente
pentru curățat, acționate manual, mănuși pentru
curățare sau pentru menaj, borcane pentru
prăjiturele, ustensile de gătit, neelectrice, periuțe
pentru sprâncene, tigăi, pâlnii, pămătufuri pentru
pudrat, shakere, dispozitive pentru amestecat
băuturi, teluri, palete neelectrice de uz casnic,
vase de metal pentru preparat înghețată si
băuturi reci, forme de prăjituri, oliviere, cârpe
de șters praful, pudră cosmetică compactă,
capace pentru cutii de șervețele, închizători
pentru capacele de cratiță, capace de uz
universal pentru recipiente de bucătărie, capace
montate pentru recipiente de gunoi, capace
din ceramică pentru cutii de șervețele, capace
izolante pentru farfurii și vase, recipiente de
uz casnic, ustensile casnice și de bucătărie,
servicii de cafea (veselă), cafetiere neelectrice,
oale pentru gătire lentă (neelectrice), recipienți
pentru gheață, de uz casnic, recipiente portabile

multifuncționale de uz casnic, cutii de pastile,
pentru uz personal, salatiere, vase întinse,
halbe mari de bere, recipiente termoizolante
pentru băuturi, acvarii de interior, huse pentru
ceainice, dispozitive electrice pentru atragerea
și omorârea insectelor, capace pentru cești, căni
din sticlă, recipiente pentru menaj sau bucătărie,
coșuri pentru prăjit cartofi pai, damigene, pungi
de pânză de tifon folosite la gătit, cârpă pentru
ochelari, figurine din fibră de sticlă, statui din
porțelan, ceramică, lut sau sticlă, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă, incluse în această clasă.
22. Marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, corturi interioare, marchize
(materiale textile), prelate pentru case-remorci,
prelate pentru vehicule, corturi pentru rulote,
copertine, folii pentru sol, apărători de
muște pentru corturi, frânghii pentru rufe,
coli impermeabile pentru camping, învelișuri
impermeabile (prelate), paravanturi, paravânturi
(triere), cordoane elastice, linii de ghidaj,
vele, hamace, umplutură, nu din cauciuc,
materiale plastice, hârtie sau carton, materiale
textile fibroase brute, sacoșe și saci pentru
împachetare, depozitare și transport, pungi din
materiale textile pentru depozitarea corturilor,
scări de frânghie, frânghii/funii, șnururi, plase,
seturi de reparare a corturilor, articole textile
pentru oprit curenții de aer, plase pentru
hrănit animalele, şi anume, țevi pentru hrănirea
peștilor, piesele și accesoriile lor, lână cardată,
lână pieptănată, lână neprelucrată, lână tratată,
lână spălată, lână (materii prime), smocuri de
lână, lână brută sau tratată, păr de cal, iută,
umpluturi pentru pilote, mătase brută, gogoși
de mătase, scamă de mătase, plase și broderii
de mătase, umpluturi pentru perne, umplutură
pentru cuverturi matlasate, saci pentru dormit,
materiale de căptușire, altele decât cele din
cauciuc sau plastic pentru saci de dormit,
saci pentru depozitare, săculețe de cadou,
din material textil, săculeți de protecție pentru
spălarea ciorapilor de damă, pungi de plastic
sigilabile pentru transportul materialelor în vrac,
plase de pescuit, plase de grădină, plase
pentru păsări, plase pentru frunze, plase de
protecție folosite la grădinărit, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, legături din plastic de uz
domestic sau în grădină, corzi pentru corturi,
marchize și prelate, prelate pentru bazin de
înot, huse de protecție (folii antipraf) pentru
utilizare în decorare, corturi pentru duș, pânză
impermeabilă, saci de iută (pentru uz industrial),
saci poștali, pânză impermeabilă, pânze de
protecție împotriva prafului, saci din plasă
acoperită cu plastic pentru cultivare de plante
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și arbori, sfoară de ambalaj, sfori pentru baloți,
șnur pentru ambalaj, sfori de cânepă, plase
de camuflaj, prelate pentru vehicule neajustate,
cabluri de remorcare pentru vehicule, chingi
pentru jaluzele, funii nemetalice.
23. Fire cardate sub formă de fibre naturale de
uz textil, ațe și fire din fibre chimice (de uz textil),
janilie (fire), fire îmbinate pe bază de bumbac,
fire și ațe acoperite de cauciuc pentru uz textil,
fire pentru brodat, lână pentru tricotare manuală,
fire din fibră metalică de uz textil, fire de cauciuc
de uz textil, mătase filată, fire pentru uz textil,
fire metalice pentru broderie, fire ceruite, fire de
uz textil, fire din material sintetic de uz textil, fire
și ațe filate, lână filată, fire de brodat, fire de
peticit, fire de iută, ațe și fire, fire, fire de in, fire
elastice de uz textil, fire din materiale plastice de
uz textil, fire și ațe din cânepă, bumbac filat, fire
de mătase filată, fire din fibră de sticlă de uz textil,
fire sintetice, fire și ațe din fibre sintetice, fire și
ațe din fibre semisintetice (ațe din fibre naturale
tratate chimic), fire elastice, fire și ațe de uz textil,
fir elastic și ață din fibre sintetice, de uz textil, fire
de angora, mosoare pentru fire, mosoare cu ață,
fire de mătase doupioni, fire realizate din bumbac
tors, filamente textile (fire), fibre scămoșate, fire
din fibre cu smocuri, fire de angora, de uz textil,
fire din resturi de bumbac, fire preorientate din
poliester, fire realizate din fibră de carbon, de uz
textil, fire din fibre sintetice sau mixte, pentru uz
textil, fir de mătase sălbatică, fire pentru tricotat,
fire de uz casnic, fire pentru aplicații de textile,
fire și ațe îmbinate pe bază de fibre chimice,
fire pe bază de fibre anorganice, fire și fibre
din deșeuri degresate, fire și ațe îmbinate pe
bază de cânepă, fire și ațe din fibre regenerate
(de uz textil), fire și ațe amestecate pe bază de
mătase, fire și ațe îmbinate pe bază de lână,
fire comercializate la trusă, fire și ațe răsucite
din bumbac, fire și ațe răsucite, fire și ațe din
cânepă răsucită, fire și ațe răsucite din mătase,
fire și ațe din lână răsucită, fire din fibră de sticlă
de uz textil, fire (pieptănate) realizate din fibre
naturale, fire și ațe amestecate și răsucite, fire
de camgarn, fire și ațe rezistente la căldură,
fire cardate din in, de uz textil, fire cardate din
cânepă de uz textil, fire (cardate) din lână, fire
cardate din lână pentru uz textil, fire de cașmir,
fire din fibră de ceramică de uz textil, fire de
cocos, fire de cusut de uz textil, ață de cusut,
fire naturale, fire nemetalice de uz textil, fire de
silică, fire și ațe de ramie, fir de mătase naturală
brută, grej, fire de împletit realizate din materiale
acrilice, fire de împletit realizate din nailon, fire
de împletit realizate din lână, fire texturate cu
poliester, fire sintetice, fire de covor, fire textile,
fire textile realizate din fibre lucrate manual, fire

textile realizate din fibre naturale, fire și ațe
răsucite amestecate, fire cerate, fir și ață din fibră
pentru țesut, de uz industrial, lână filată.
24. Prosoape de față, saci dormit campare
campare, produse de filtrare din material textil,
produse textile și înlocuitori, materiale textile,
plase de țânțari tratate cu insecticid, foi de
pânză groasă de cânepă pentru protecție,
etichete din material textil, draperii, lenjerie, huse
pentru mobilă, decorațiuni de perete, pânze
din material textil sau plastic, materiale textile
de căptușeală pentru încălțăminte, materiale de
in de căptușeală pentru încălțăminte, dublură
(țesături), pânză moltonată, steaguri din plastic,
fanioane din pâslă, fanioane din material textil
sau plastic, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
întărituri, șervete de unică folosință, folii montaj
din material textil pentru mașini de imprimat,
steaguri din brocart, huse textile pentru cămăși
de noapte, textile căptușite, finet, bannere din
material textil sau plastic, saci pentru saci de
dormit (adaptați în mod specific), materiale
textile pentru demachiere, absorbante din
materiale textile, materiale spongioase pentru
uz textil, materiale din burete (produse textile
la bucată), materiale textile pentru mobilier,
bannere din plastic, steaguri din nailon, materiale
pentru capitonare, plase contra țânțarilor, discuri
demachiante din materiale textile, materiale
textile decorative drapate, giulgiuri, plase de
protecție împotriva insectelor, materiale textile
pentru decorare interioară, tapiserie pentru
mobilier, țesături matlasate (huse de saltele),
căptușeli din material textil pentru pălării, cârpe
de menaj pentru ștergerea paharelor, articole
textile de menaj confecționate din materiale
nețesute, produse textile de uz casnic, materiale
textile cauciucate, textile pentru perete, textile cu
model pentru utilizare la brodare, material plușat,
covorașe de rugăciune, baldachine cu volane,
materiale textile pentru steaguri și banderole,
șervete din material textil pentru uscat, huse
ajustabile pentru capace de wc, fanioane
textile, articole textile nețesute, materiale textile
confecționate din pânză de in, materiale textile
confecționate din materiale sintetice, materiale
textile confecționate din flanel, batiste din
materiale textile, suluri de materiale textile,
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie,
drapele și fanioane textile, tapiserii textile,
lambrechine textile, batiste din material textil,
materiale pentru realizarea accesoriilor textile
pentru mobilier, batistă de mătase utilizată
în cadrul ceremonialelor japoneze (fukusa),
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material japonez pentru ambalare, de uz general
(furoshiki), huse din materiale textile pentru
capacul vasului de toaletă, bannere textile,
prosoape de șters paharele, mușama, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
panglici din stofă, fanioane din materiale
plastice, materiale textile și înlocuitori pentru
acestea, țesături acoperite de motive desenate
pentru broderie, articole din materiale textile
impermeabile la bucată, propoape pentru față
(din materiale textile), prosopele pentru față,
prosoape pentru față, stegulețe textile utilizate
pentru marcarea locurilor la masă, etichete
(textile) folosite la marcarea țesăturilor, textile
etichete pentru marcarea confecțiilor, etichete
(textile) folosite la identificarea țesăturilor,
etichete textile pentru identificarea articolelor
de îmbrăcăminte, etichete din materiale textile
pentru coduri de bare, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, etichete din materiale
textile pentru prindere pe lenjerie, etichete
din materiale textile pentru prindere pe haine,
markere (etichete) din material textil pentru
țesături, etichete autoadezive din materiale
textile, insigne fabricate din material textil,
materiale adezive sub formă de autocolante
(textile), etichete adezive (textile), etichete textile
imprimate, perdele pentru duș, perdele din
plastic pentru cabine de duș, perdele de
duș din materiale textile ignifuge, perdele de
duș din materiale textile sau din materiale
plastice, articole pentru acoperirea ferestrelor,
produse din materiale textile pentru acoperirea
ferestrelor, perdele și draperii confecționate,
draperii din plastic gata confecționate, draperii
din materiale textile gata confecționate, căptușeli
pentru perdele, perdele din materiale textile
sau din materiale plastice, șnururi din materiale
textile pentru draperii, lambrechine (draperii),
perdele mici confecționate din materiale textile,
mochetă (perdele), jaluzele plisate, perdele
plisate, perdele pentru ușă, lambrechine, draperii
(perdele groase), perdele dantelate, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, lambrechine textile pentru draperii,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, drapaj sub formă de perdele, perdele
și draperii de interior și exterior, perdele din
materiale plastice, baldachine (draperii textile),
perdele din vinil, materiale textile utilizate ca
acoperiri pentru ferestre, materiale textile sub
formă de elemente și accesorii pentru ferestre,
materiale textile pentru baie, lenjerie de pat
și pături, produse textile pentru bucătărie și
masă, prosoape pentru șters sticlă, prosoape,
prosoape de baie, fețe de plapumă, materiale
textile pentru baie (cu excepția articolelor de

îmbrăcăminte), prosoape cu glugă, huse din
materiale plastice pentru mobilier, huse de
mobilier (neadaptate), învelitori din materiale
textile pentru mobile, huse textile neadaptate
pentru mobilier, huse acoperitoare pentru
mobilier de grădină, huse pentru fotolii puf,
huse de protecție pentru saltele și piese de
mobilier, cuverturi pentru canapea, huse pentru
scaune, huse pentru colacul toaletei, spătare
scaun (articole din materiale textile), huse pentru
capace de toaletă (realizate din materiale textile
naturale sau sintetice), materiale țesute pentru
mobilier, huse pentru baldachine, huse din
materiale textile pentru closete, huse de schimb
pentru scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, huse din materiale textile și
plastice pentru mobilier (nemontate), plăci de
perete din materiale textile, articole textile
capitonate pentru atârnat pe pereți, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, tapet din
materiale textile, tapete pentru pereți din mătase,
carpete lucrate manual din materiale textile
pentru pereți, chenare decorative (articole din
materiale textile pentru pereți), frize (articole
murale din pânză), fețe de pernă.cuverturi pentru
paturi pentru copii, țesături de lână, materiale din
lână, pături de lână, materiale din fire de lână,
țesături aspre de lână pentru covoare, țesături
tricotate din fire de lână, materiale combinate pe
bază de lână, țesături din amestec de mătase
și lână, țesături din amestec de cânepă și lână,
țesături din lână folosite la fabricarea costumelor,
pilote cu puf de gâscă, huse pentru pilote și
plăpumi, pilote din puf de gâscă (plăpumi), pilote
(plăpumi din puf de gâscă), materiale de mătase,
țesături de mătase, pături din mătase, țesături
de mătase pentru mobilier, pături de pat din
mătase, țesături tricotate din fire de mătase,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
țesături din amestec de cânepă și mătase,
țesături din amestec de mătase și bumbac, fețe
decorative pentru perne, huse pentru perne,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, cuverturi
matlasate, cuverturi de pat matlasate, huse
pentru cuverturi matlasate, cuverturi matlasate
pentru paturi, cuverturi matlasate (lenjerie de
pat), cuverturi matlasate din frotir, lenjerie de
pat, așternuturi de pat (lenjerie), apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), lenjerie de pat
pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri, cuverturi
pentru paturi, pături pentru nou-născuți, draperii
textile, draperii opace, plăpumi, plăpumi de
puf, plăpumi cu puf de gâscă, prosoape din
materiale textile, prosoape (materiale textile)
folosite pentru bebeluși, saci de dormit, saci de
dormit (lenjerii), saci de dormit (lenjerii), căptușeli
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pentru saci de dormit, saci de dormit pentru
bebeluși, cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic,
tafta (țesătură), muselină (țesătură din bumbac
sau mătase pentru perdele).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele (accesorii vestimentare), cămăși, maiouri
de corp, jersee, pantaloni bufanti, pantaloni
scurti, jachete, haine tip parka, veste, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), mitene, inserţii
pentru mănuşi, combinezoane, combinezoane
de protecție, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
vremea rea, eșarfe, jachete (îmbrăcăminte),
rochii lungi de seară, fuste, fuste tip tenis
(fuste cu pantalon scurt), costume bărbătești
și taioare, șosete, pulovere, uniforme, uniforme
pentru sporturi de contact, cămăși stil sport,
încălțăminte de sport.ciorapi antiperspiranți,
lenjerie intimă sudorifugă, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, încălțăminte de sport, pantofi
de gimnastică, îmbrăcăminte pentru cicliști,
maiouri sportive, echipament de gimnastică,
short bărbătesc de baie, șorturi de baie, costume
de baie întregi, șosete pentru yoga, slipuri de
baie, bermude, halate de plajă, bikini, încălzitor
de găt, cămăși stil sport, bluze sport cu mâneci
scurte, maiouri pentru sport, cămăși sport care
absorb umezeala, tricouri imprimate, veste,
treninguri (pentru sport), jachete sport, jachete
scurte, groase, de iarnă, geacă de snow-board,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte sport,
mănuși pentru snowboard, salopete scurte,
pantaloni scurți, chiloți, pantaloni de sport,
pantaloni sport care absorb umezeala, pantaloni
de snow-board, tricouri polo, tricouri tip polo,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), costume de plajă, îmbrăcăminte
pentru surf, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
navigație, îmbrăcăminte impermeabilă pentru
activități în aer liber, șorturi, pantaloni scurți
pentru surfing, bluze sport, hanorace cu glugă,
costume impermeabile pentru sporturi pe apă,
costume de baie pentru bărbați și femei,
costume de neopren, costume umede pentru
schi nautic și scufundări, costume umede
pentru windsurfing, costume umede pentru surf,
combinezoane pentru snow-board, încălțăminte
de plajă, încălțăminte pentru bărbați și femei,
șlapi, sandale cu șiret între degete, cauciucuri
(încălțăminte), sandale bărbătești, sandale de
baie, sandale de damă, încălțăminte de schi și
snow-board și părți ale acestora, încălțăminte de
plajă și sandale.

───────

(210) M 2021 06315
(151) 30/08/2021
(732) ROFIX COLOR DESIGN SRL, STR.

BUJORILOR, NR. 70, CAMERA 1,
JUDEŢ TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

MURALI STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
2. Vopsele, materiale de acoperire (vopsele),
vopsea pe bază de azbest, vopsele ignifuge,
vopsea lavabilă interior, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), vopsele pentru interior.
35. Publicitate și marketing, comerț online și
offline cu produsele din clasa 2 respectiv:
vopsele, materiale de acoperire (vopsele),
vopsea pe bază de azbest, vopsele ignifuge,
vopsea lavabilă interior, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele) şi vopsele pentru interior.

───────
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(210) M 2021 06318
(151) 30/08/2021
(732) MAGIC ROMINVEST SRL, STR.

POSTASULUI NR. 4, BL. 10, SC.
4, ET. 8, AP.166, SECTORUL 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Cofetaria Magic 2001

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.01.16; 05.07.02;
25.01.09

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, servicii oferite de
plăcintării, patiserii, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de baruri și cafenele.

───────

(210) M 2021 06319
(151) 30/08/2021
(732) LA MIRCEA MĂCELARU SRL,

STR. MAIOR ALEXANDRU
CÂMPEANU NR. 14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LA MIRCEA MĂCELARU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, alimente pe bază de carne,
alimente pe bază de pește, măduvă de animale
alimentară, bacon (slănină), caltaboş cu sânge /
cârnaţi cu sânge, ulei de oase, comestibil,
mezeluri, şuncă, carne uscată prin îngheţare /
carne liofilizată, vânat, nu viu, untură, pate de
ficat / pastă de ficat, ficat, piftie din carne,
carne, conservată, carne, la conservă, păsări
de curte, nu vii, cărnuri sărate, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, preparate pentru supă, seu alimentar,
burtă, fileuri de peşte, peşte, nu viu, icre de
peşte, preparate, peşte sărat, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, jeleuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.

───────
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(210) M 2021 06320
(151) 30/08/2021
(732) GALUT IOAN ANDREI, STR.

BYRON 10-12, BL.102, SC.D,
AP.12, JUDETUL ARAD, ARAD,
310272, ARAD, ROMANIA

(540)

GOODBYE TO GRAVITY
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 02.09.23; 01.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
40. Imprimarea tricourilor.
41. Divertisment, activitați sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06321
(151) 30/08/2021
(732) ANDREAS SORIN SUCIU, STR.

GRAMMA NR. 15/1, JUDETUL
TIMIS, DUMBRAVITA, 307160,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BUCĂTĂRESCU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante.

───────

(210) M 2021 06323
(151) 30/08/2021
(732) BARILLA G. E R. FRATELLI

- SOCIETÀ PER AZIONI, VIA
MANTOVA 166, PARMA, PR,
ITALIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UN SEMN DE IUBIRE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, marmeladă,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, anșoa, nu vii, supe, bulion, caviar,
fructe, la conservă, legume, la conservă,
brânză, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
chipsuri din fructe, fructe congelate, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, fructe
coapte, fructe cristalizate, ciuperci, conservate,
gelatină, jeleuri de fructe, preparate pentru supa
vegetală, conserve cu legume, legume, gătite,
leguminoase uscate, linte, conservată, salate
de fructe, salate vegetale, margarină, frişcă,
smântână (produse lactate), chipsuri de cartofi,
chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi,
peşte, conservat, carne de pasăre (nu vie),
gustări pe bază de fructe, sucuri vegetale pentru
gătit, suc de tomate pentru gătit, iaurt, preparate
pentru supe.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială, orez,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, gheţată comestibilă, zahăr, miere,
golden syrup (sirop auriu), drojdie, praf de
copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheață, alimente pe bază de ovăz,
mâncăruri pe bază de făină, amidon alimentar,
anason, seminţe de anason stelat, produse de
asezonare, arome de cafea, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, arome pentru băuturi, altele
decât uleiurile esențiale, arome pentru prăjituri,
altele decât uleiurile esențiale, terci de ovăz,
batoane de cereale bogate în proteine, batoane
de lemn dulce (cofetărie), băuturi pe bază de
cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de ceai,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit), biscuiţi petit-beurre, dulciuri (bomboane),
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chifle dulci, budinci, cacao, băuturi din cacao cu
lapte, băuturi din cafea cu lapte, cafea verde,
scorțișoară (mirodenii), caramele, condimente,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cuș-cuș (griș),
prajitură pandișpan, făină de grâu, făină, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie ), macaroane,
maioneză, pesmeţi, pâine nedospită, pâine
firimituri (pesmet), chifle de pâine, paste, pesto
(sos), pizza, preparate din cereale, ravioli, sare
de masă, sos de roşii, sos de soia, sosuri pentru
salată, sandvişuri, boia (asezonare), griş, făină
din boabe de porumb uscate şi tratate (hominy),
gustări pe bază de cereale, gustări pe bază
de orez, sorbeturi (îngheţate), spaghete, sosuri
pentru carne, sos pentru paste, noodles, tarte,
vermicelli (tăiței), șofran (asezonare), ghimbir
(mirodenii).
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de bufete cu
autoservire, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, servicii oferite de cantine,
rezervări de hoteluri, rezervări pentru cazarea
temporară, rezervări la pensiuni, servicii oferite
de restaurante, restaurante cu autoservire,
servicii oferite de hoteluri, servicii de bar, servicii
de tabere de vacanţă (cazare), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii oferite de moteluri,
servicii oferite de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 06326
(151) 30/08/2021
(732) AETHER SRL, MĂRĂȘEȘTI NR.

14, ET. P, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AETHERNATIV

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 05.05.20; 27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte.
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
recreere, coordonare de evenimente de
divertisment, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, coordonare de evenimente
culturale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment.
43. Asigurarea de hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2021 06329
(151) 30/08/2021
(732) ANDREI-RĂZVAN NIȚU, STR.

VULCAN NR. 35, JUD. BRAŞOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ON TOP CHALET
ACASĂ, ÎNTRE MUNȚI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.25; 06.01.02;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru închis,
galben deschis, alb

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, servicii de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 06330
(151) 30/08/2021
(732) PROTECT PHONE S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ, NR. 141, CAMERA1,
SAT MĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA MĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

N NYTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

251

pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare usb, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri usb
pentru telefoane mobile, cabluri usb, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecții de ecran,
din sticlă călită, pentru telefoane inteligente,
camere video portabile, camere de bord,
camere fotografice, carcase rezistente la apă
pentru camere video, camere video digitale,
memorii USB, adaptoare USB, routere usb
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe

pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
genți de transport pentru calculatoare portabile,
genti pentru dispozitive de navigare prin
satelit, genți sport adaptate (echipate) pentru
a transporta căști de protecție, baterii externe,
bănci de încărcare, dispozitive de încărcare
pentru echipamente reîncărcabile, becuri de
avertizare în trafic, brățări inteligente, curele
pentru telefonul mobil, curele pentru aparate
telefonice, curele de siguranță (altele decât
cele pentru scaune de vehicule sau echipament
sportiv).
12. Genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
aspiratoare, aspiratoare electrice, aspiratoare
verticale, aspiratoare cu mâner electrice,
aspiratoare de uz casnic, aspiratoare, pentru
curățarea umedă, aparate și instrumente
științifice, pentru cercetare, de navigare,
geodezice,  fotografice,  cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de salvare și didactice, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, suporturi media
înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
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pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile, pentru bord, suporturi
pentru telefoane mobile, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări

inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor
de teleshopping, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare, pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare
pentru telefoane, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare USB, încărcătoare pentru
vehicule, încărcătoare fără fir, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
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pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane,
huse pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane inteligente, baterii pentru
telefoane, baterii pentru telefoane mobile,
adaptoare pentru telefoane, încărcătoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare USB,
încărcătoare, pentru vehicule, încărcătoare fără
fir, încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule încărcătoare

în vehicule încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, prize de extensie pentru telefoane,
tastaturi pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane inteligente, căști, căști audio,
căști fără fir, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, cabluri USB
pentru telefoane mobile, cabluri USB, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de conectare,
cabluri și fire, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, camere video pentru telefoane
inteligente, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, camere fotografice,
carcase rezistente la apă pentru camere video,
camere video digitale, cabluri USB, memorii
USB, adaptoare USB, încărcătoare USB, routere
USB fără fir, cabluri telefonice, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
piese și accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
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pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, prize de extensie
pentru telefoane, tastaturi pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)

pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiatM, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, furnizarea de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
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pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, oglinzi de baie, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, oglinzi de machiaj pentru poșete,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi (fixe,
care nu sunt portabile), oglinzi pentru machiat,
folosite în voiaje, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrări de birou în legatură cu aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule

încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea,
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
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încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare
prin satelit, genți sport adaptate (echipate)

pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic,
brățări inteligente, curele pentru telefonul mobil,
curele pentru aparate telefonice, curele de
siguranță (altele decât cele pentru scaune
de vehicule sau echipament sportiv), lanterne
electrice, lanterne pentru vehicule, lanterne
pentru căști, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne pentru biciclete, lanterne cu
dispozitive electrice reîncărcabile, becuri de
iluminat, genți pentru biciclete, genți laterale
adaptate pentru vehicule cu două roți, ceasuri,
ceasornice, ceasuri automate, ceasuri digitale,
ceasuri electrice, ceasuri mecanice, ceasuri
deșteptătoare, oglinzi de baie, oglinzi (sticlă
argintată), oglinzi de mână (oglinzi de toaletă),
oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice, oglinzi
care se înclină, oglinzi de machiaj pentru poșete,
oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
(fixe, care nu sunt portabile), oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, furnizare de informaţii
despre vânzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu
funcţie de căutare, cu privire la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
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telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare

prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite
cu becuri electrice, oglinzi care se înclină,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, pentru casă, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile), oglinzi pentru machiat, folosite
în voiaje, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire la aspiratoare,
aspiratoare electrice, aspiratoare verticale,
aspiratoare cu mâner electrice, aspiratoare
de uz casnic, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare,  de  navigare,  geodezice,  fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, telefoane, telefoane mobile,
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, instrumente
pentru măsurarea timpului (exceptând ceasuri
și ceasornice), huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, baterii pentru telefoane,
baterii pentru telefoane mobile, adaptoare pentru
telefoane, încărcătoare, încărcătoare portabile,
încărcătoare USB, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare fără fir, încărcătoare de baterii de
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telefoane mobile destinate utilizării în vehicule
încărcătoare pentru telefoane inteligente,
încărcătoare de baterii pentru telefoane, prize
de extensie pentru telefoane, tastaturi pentru
telefoane mobile, tastaturi pentru telefoane
inteligente, căști, căști audio, căști fără fir, căști
pentru telefoane mobile, căști pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, cabluri USB pentru telefoane mobile,
cabluri USB, cabluri electrice de încărcare,
cabluri de conectare, cabluri și fire, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, camere
video pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, camere video portabile,
camere de bord, camere fotografice, carcase
rezistente la apă pentru camere video, camere
video digitale, cabluri USB, memorii USB,
adaptoare USB, încărcătoare USB, routere USB
fără fir, cabluri telefonice, echipamente audio
pentru automobile, suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule, piese și
accesorii pentru aparate de comunicații,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, surse de curent conectate la
aparate audio folosite în autovehicule, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, camere video
pentru vehicule, conectori multimedia pentru
vehicule, panouri de afișaj pentru vehicule,
aparate de comunicatie pentru vehicule, aparate
de înregistrare video pentru vehicule, tablete,
tablete digitale, tablete grafice, huse pentru
tablete, folii de protecție pentru tablete,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, playere multimedia, playere
video digitale, playere de muzica portabile,
playere multimedia pentru mașini, camere video
de supraveghere, camere video adaptate în
scop de supraveghere, laptopuri, boxe, boxe
pentru automobile, boxe portabile, boxe de
calculator, lanterne de semnalizare, lanterne
optice, genți adaptate pentru laptopuri, genți
pentru aparate de fotografiat, genți adaptate
pentru transportarea aparatelor fotografice,
genți adaptate pentru transportarea aparatelor
video, genți de transport pentru calculatoare
portabile, genti pentru dispozitive de navigare

prin satelit, genți sport adaptate (echipate)
pentru a transporta căști de protecție, baterii
externe, bănci de încărcare, dispozitive de
încărcare pentru echipamente reîncărcabile,
suporturi de încărcare fără fir pentru telefoane
inteligente, becuri de avertizare în trafic, brățări
inteligente, curele pentru telefonul mobil, curele
pentru aparate telefonice, curele de siguranță
(altele decât cele pentru scaune de vehicule
sau echipament sportiv), lanterne electrice,
lanterne pentru vehicule, lanterne pentru căști,
lanterne cu leduri, lanterne de iluminat, lanterne
pentru biciclete, lanterne cu dispozitive electrice
reîncărcabile, becuri de iluminat, genți pentru
biciclete, genți laterale adaptate pentru vehicule
cu două roți, ceasuri, ceasornice, ceasuri
automate, ceasuri digitale, ceasuri electrice,
ceasuri mecanice, ceasuri deșteptătoare, oglinzi
de baie, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi de
mână (oglinzi de toaletă), oglinzi îmbunătățite cu
becuri electrice, oglinzi care se înclină, oglinzi de
machiaj pentru poșete, oglinzi pentru machiat,
pentru casă, oglinzi (fixe, care nu sunt portabile),
oglinzi pentru machiat, folosite în voiaje.

───────

(210) M 2021 06331
(151) 30/08/2021
(732) KMG ROMPETROL SRL, P-ŢA

PRESEI LIBERE NR. 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER, ET. 5,
CAM. 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
013702, ROMANIA

(540)

OIL CRAFT

(531) Clasificare Viena:
15.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.25;
29.01.15
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(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485
C), galben (Pantone 7409C, 121C),
negru (Pantone hexachrome black C,
black 7C), gri (Pantone cool gray 7C,
cool gray 2C), alb

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianţi.
9. Software de calculator.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
35. Publicitate.
41. Educație, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2021 06332
(151) 30/08/2021
(732) Tesla, Inc., 3500 DEER CREEK

ROAD, CALIFORNIA, PALO ALTO,
94304, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

TESLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, vehicule terestre, vehicule
electrice, vehicule terestre cu motor electric,
osii pentru vehicule electrice, caroserii pentru
vehicule electrice, piese de automobile electrice,
și anume, motoare, automobile sport de
înaltă performanță complet electrice cu baterie,
vehicule, aparate de locomoție pe uscat,
aer sau apă, osii pentru vehicule, caroserii
de vehicule cu motor, plăcuțe de frână și
garnituri de frână, toate pentru vehicule terestre,
etriere de frână, instalații de frânare, bare de
protecție, ambreiaje, angrenaje de diferențial,
angrenaje de transmisie, arbori cardanici,
motoare cu ardere internă, motoare, ventilatoare
pentru motoare, schimbătoare de viteză,
transmisii, arbori de transmisie, radiatoare,
capace de radiatoare, cilindri hidraulici și
motoare, cuplaje, lagăre şi curele de ventilator,
toate acestea pentru vehicule terestre, șasiuri
pentru vehicule cu motor, dispozitive pentru
direcție manuală și servodirecție, elemente
de siguranță personală, scaune, acoperișuri

glisante, coloane de direcție, toate pentru
vehicule, butuci de roată pentru vehicule,
roți de vehicule, deflectoare, indicatoare de
direcție, uși, hayoane, tapițerie, mânere pentru
uși, claxoane, oglinzi (retrovizoare), portbagaje
de plafon, suporturi pentru schiuri, apărători
de noroi, lanțuri antiderapante, tetiere, centuri
de siguranță, scaune de siguranță pentru
copii, flapsuri de protecție împotriva murdăriei,
suporturi montate pe plafon, amortizoare,
arcuri, bare de stabilizare, motoare de pornire,
volan, legături de direcție, suspensii, bare
de torsiune, bare de remorcare, geamuri
și parbrize, mecanisme pentru ștergerea
geamurilor, ștergătoare de parbriz, toate pentru
vehicule, cotiere pentru vehicule cu motor,
greutăți de echilibrare pentru roțile vehiculelor,
comenzi mecanice pentru motoare, frâne,
ambreiaje, accelerații și pentru transmisii,
suporturi pentru motoare, toate pentru vehicule
terestre, acoperitoare de protecție, grilaje de
radiator, rezervoare pentru fluide, cutii si
compartimente pentru stocare, suporturi de
transport pentru roți, toate fiind piese de
vehicule, panouri interioare de acoperire pentru
caroserii de vehicule, vehicule terestre cu motor,
demaroare pentru vehicule terestre, piese și
accesorii pentru vehicule terestre cu motor.
36. Furnizarea de servicii financiare referitoare
la automobile, și anume servicii de asigurare
și finanțare auto și finanțare pentru cumpărare
în leasing, afaceri financiare, consultanță în
domeniul creditării, birou de creditare si servicii
de finanțare pentru cumpărare si leasing de
vehicule cu motor, servicii financiare, finanțare
pentru cumpărare în leasing, servicii de creditare
pentru vehicule cu motor, servicii financiare
pentru vehicule cu motor, servicii de consultanta
cu privire la asigurarea vehiculelor cu motor,
asigurare pentru motoare, furnizarea de garanții
pentru vehicule terestre cu motor.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalare, servicii de curățare completă pentru
automobile, service pentru automobile, instalare
de accesorii pentru automobile, servicii de
curățenie pentru automobile, furnizare de servicii
de întreținere și reparații pentru automobile.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizarea de călătorii, închiriere și
dare spre închiriere de automobile, transport şi
stocare de automobile, închirieri de vehicule cu
motor.

───────
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(210) M 2021 06333
(151) 30/08/2021
(732) Tesla, Inc., 3500 DEER CREEK

ROAD, CALIFORNIA, PALO ALTO,
94304, CALIFORNIA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

TESLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Vehicule, vehicule terestre, vehicule
electrice, vehicule terestre cu motor electric,
osii pentru vehicule electrice, caroserii pentru
vehicule electrice, piese de automobile electrice,
și anume, motoare, automobile sport de
înaltă performanță complet electrice cu baterie,
vehicule, aparate de locomoție pe uscat,
aer sau apă, osii pentru vehicule, caroserii
de vehicule cu motor, plăcuțe de frână și
garnituri de frână, toate pentru vehicule terestre,
etriere de frână, instalații de frânare, bare de
protecție, ambreiaje, angrenaje de diferențial,
angrenaje de transmisie, arbori cardanici,
motoare cu ardere internă, motoare, ventilatoare
pentru motoare, schimbătoare de viteză,
transmisii, arbori de transmisie, radiatoare,
capace de radiatoare, cilindri hidraulici și
motoare, cuplaje, lagăre şi curele de ventilator,
toate acestea pentru vehicule terestre, șasiuri
pentru vehicule cu motor, dispozitive pentru
direcție manuală și servodirecție, elemente
de siguranță personală, scaune, acoperișuri
glisante, coloane de direcție, toate pentru

vehicule, butuci de roată pentru vehicule,
roți de vehicule, deflectoare, indicatoare de
direcție, uși, hayoane, tapițerie, mânere pentru
uși, claxoane, oglinzi (retrovizoare), portbagaje
de plafon, suporturi pentru schiuri, apărători
de noroi, lanțuri antiderapante, tetiere, centuri
de siguranță, scaune de siguranță pentru
copii, flapsuri de protecție împotriva murdăriei,
suporturi montate pe plafon, amortizoare,
arcuri, bare de stabilizare, motoare de pornire,
volan, legături de direcție, suspensii, bare
de torsiune, bare de remorcare, geamuri
și parbrize, mecanisme pentru ștergerea
geamurilor, ștergătoare de parbriz, toate pentru
vehicule, cotiere pentru vehicule cu motor,
greutăți de echilibrare pentru roțile vehiculelor,
comenzi mecanice pentru motoare, frâne,
ambreiaje, accelerații și pentru transmisii,
suporturi pentru motoare, toate pentru vehicule
terestre, acoperitoare de protecție, grilaje de
radiator, rezervoare pentru fluide, cutii si
compartimente pentru stocare, suporturi de
transport pentru roți, toate fiind piese de
vehicule, panouri interioare de acoperire pentru
caroserii de vehicule, vehicule terestre cu motor,
demaroare pentru vehicule terestre, piese și
accesorii pentru vehicule terestre cu motor.
36. Furnizarea de servicii financiare referitoare
la automobile, și anume servicii de asigurare
și finanțare auto și finanțare pentru cumpărare
în leasing, afaceri financiare, consultanță în
domeniul creditării, birou de creditare si servicii
de finanțare pentru cumpărare şi leasing de
vehicule cu motor, servicii financiare, finanțare
pentru cumpărare în leasing, servicii de creditare
pentru vehicule cu motor, servicii financiare
pentru vehicule cu motor, servicii de consultanta
cu privire la asigurarea vehiculelor cu motor,
asigurare pentru motoare, furnizarea de garanții
pentru vehicule terestre cu motor.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalare, servicii de curățare completă pentru
automobile, service pentru automobile, instalare
de accesorii pentru automobile, servicii de
curățenie pentru automobile, furnizare de servicii
de întreținere și reparații pentru automobile.
39. Transport, ambalare și depozitare de
mărfuri, organizarea de călătorii, închiriere și
dare spre închiriere de automobile, transport şi
stocare de automobile, închirieri de vehicule cu
motor.

───────
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(210) M 2021 06334
(151) 30/08/2021
(732) MEDIA SKY SERV SRL, STR.

DIONISIE LUPU NR. 70-72
CORP A ETAJ 3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Stero Slots
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software pentru jocuri de noroc si/sau
pariuri, aplicații software descărcabile pentru
jocuri si/sau pariuri sportive, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, servicii de
cazinou, servicii de cazinou online, servicii de
jocuri de noroc la distanță de tip cazinou, servicii
de cazinou interactiv furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile,
furnizarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi electronice,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri, furnizarea de servicii pentru cazinouri
(jocuri de noroc).
42. Servicii de design, dezvoltare, operare si
mentenanta de software pentru jocuri de noroc
si/sau pariuri, servicii de creare, operare şi
mentenanţa a site-urilor web.

───────

(210) M 2021 06335
(151) 30/08/2021
(732) MEDIA SKY SERV SRL, STR.

DIONISIE LUPU NR. 70-72
CORP A, ETAJ 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Stero Slots

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.11

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

clase:
9. Software pentru jocuri de noroc si/sau
pariuri, aplicații software descărcabile pentru
jocuri si/sau pariuri sportive, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare).
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, servicii de
cazinou, servicii de cazinou online, servicii de
jocuri de noroc la distanță de tip cazinou, servicii
de cazinou interactiv furnizate prin intermediul
unui calculator sau al unei platforme mobile,
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furnizarea de servicii de pariuri, de jocuri de
noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi electronice,
coordonare de jocuri de noroc pentru mai mulți
jucători, furnizarea de informații cu privire la
jocuri de noroc, furnizarea de informații cu privire
la pariuri, furnizarea de servicii pentru cazinouri
(jocuri de noroc).
42. Servicii de design, dezvoltare, operare si
mentenanta de software pentru jocuri de noroc
si/sau pariuri, servicii de creare, operare şi
mentenanţa a site-urilor web.

───────

(210) M 2021 06336
(151) 30/08/2021
(732) REMIG PRES SERV SRL, STR.

MODESTIEI, NR.69, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012436, ROMANIA

(540)

itStoc.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Dispozitive de memorie pentru computere,
programe de calculator înregistrate, dispozitive
periferice de calculator, componente hardware
pentru calculatoare, unități de disc pentru
computere (informatică), calculatoare personale,
componente pentru calculatoare, netbook-uri
(calculatoare), controlere pentru calculatoare,
plăci grafice pentru calculatoare, monitoare
(hardware pentru calculatoare), stații de
lucru (calculatoare), calculatoare folosite la
gestionarea datelor, calculatoare și hardware
de calculator, hardware pentru rețele de
calculatoare, unități centrale de procesare
pentru calculatoare, switch-uri pentru rețele de
calculatoare, hard discuri pentru calculatoare
fără conținut, unități de disc externe pentru
calculatoare, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare de tip all-in-
one.

37. Instalare, întreținere și reparații de
componente hardware de calculator, reparații de
calculatoare, întreținere de calculatoare.
42. Închirieri de calculatoare și de software.

───────

(210) M 2021 06339
(151) 31/08/2021
(732) RIPOSTA AGRO TURISM

SRL, SAT SĂLIŞTEA - PUNCT
BRĂDIŞOR, JUD. VALCEA,
COMUNA MĂLAIA, 24733,
VALCEA, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

BILETE DE PAPAGAL

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

35. Difuzarea de anunţuri publicitare, difuzarea
de materiale de reclamă, de marketing şi
publicitate, difuzarea de materiale publicitare
pentru terţi printr-o reţea de comunicaţii online
pe internet, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare și reviste, furnizarea de
spaţii publicitare, furnizarea de spaţii publicitare
în medii electronice, închirierea de materiale
publicitare, închirierea spaţiilor publicitare,
marketing pentru evenimente publicitare,
organizarea de expoziţii și evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificarea şi organizarea de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, organizarea de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale
promoţionale sau publicitare, prezentare de
produse în scop publicitar, pregătirea secţiunilor
publicitare, consultanță privind publicitatea în
presă, promovare, publicitate în reviste, servicii
de revista presei, publicitate pentru produsele
altor comercianţi care dau posibilitatea clienţilor
să vadă şi să cumpere comod serviciile
oferite de respectivii comercianţi, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, publicarea
textelor publicitare, publicitate online printr-o
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reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii electronice descărcabile,
publicitate în presa de interes general şi în
presa de specialitate, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de publicitate în presă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, administrare
de certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaționale), consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de relaţii media, servicii de cumpărare
de media, organizare de abonamente la pachete
media, abonament la un pachet media de
informații, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, furnizare
de informații publicitare, difuzare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală,
servicii de administrare a comunităților online,
compilare și sistematizare a informațiilor utilizate
în transmisii electronice, servicii administrative
pentru trimiterea pacienților la consultații, servicii
de intermediere comercială în domeniul prestării

de servicii, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou).
38. Transmiterea de emisiuni de știri
(transmisii), transmitere electronică de știri,
transmisie de știri la organizațiile care difuzează
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), servicii de comunicații
ale agențiilor de presă, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
de difuzări digitale audio și video într-o
rețea globală de calculatoare, transmisii video,
transmisie wireless, transmisie de podcasturi,
transmisie video la cerere, transmisia de fișiere
digitale, emisiuni de știri (transmisii), servicii de
transmisii audiovizuale, transmisie de informații
online, transmisie tv prin internet, servicii de
transmisie vocală, transmisie de webcast-uri,
transmisie de programe prin cablu, transmisie
de informații prin radio, transmisie de mesaje
și imagini, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, servicii de transmisie video la
cerere, transmisie de mesaje prin mijloace
electronice, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmitere de conținuturi
multimedia pe internet, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, radiodifuziune de
conținut audiovizual și multimedia pe internet,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisii
audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, furnizare de
informații privind comunicațiile media, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi
media, informații despre comunicații, comunicații
informatice pentru transmiterea informațiilor,
buletine informative computerizate, transmitere
telematică de informații, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, servicii de comunicare
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online, comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare pe internet, comunicare de
informații prin mijloace electronice, comunicare
de date prin mijloace electronice, comunicare
prin rețele private virtuale (vpn), comunicare
prin răspuns vocal interactiv (ivr), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de comunicații prestate
pe internet, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere pe internet
de conținut creat de utilizatori, comunicații printr-
o rețea de calculator globală sau internet, servicii
de difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap),
transmisii de date, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, transmisii de date și transfer
de fișiere pe cale telematică.
41. Furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, publicarea de reviste,
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
publicarea multimedia a revistelor, publicarea
online de cărţi şi reviste electronice, publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
furnizarea de publicaţii online, servicii de
instruire, servicii de reporteri de știri, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare
de programe televizate de știri, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii
de programe de știri pentru radio sau
televiziune, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), publicarea de materiale
multimedia online, organizare și coordonare de

ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de conferințe, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, educație, instruire, servicii de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare și
coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, furnizarea educației, educație și
instruire, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, consiliere
și coaching cu privire la carieră (consiliere și
asistență cu privire la educație), coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, consiliere în
carieră (educație), servicii de consiliere în
carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere în
carieră, servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

265

line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, cursuri de instruire
în tabere educative, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
publicare de materiale educative, publicare de
cărți educative, publicare de texte educative,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
și educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
organizare de tururi ghidate la obiective
culturale în scopuri educative, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică
sau instruire educațională, organizarea de
concursuri educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, producție de înregistrări educative
audio și video, publicare de reviste electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații electronice, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare și editare de
materiale tipărite, servicii educaționale de tip
coaching, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, informații
bibliografice, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, servicii
de editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online,

servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
difuzare de materiale educative, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, producție
de documentare, prezentări audiovizuale.

───────

(210) M 2021 06340
(151) 31/08/2021
(732) PANȚURU IULIA, STRADA LT.

VASILE FUICĂ, NR. 35, AP.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

B

(531) Clasificare Viena:
27.05.07

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

clase:
41. Educaţie, cursuri de instruire pentru
formarea profesională, în special în sectorul
tratamentelor de frumuseţe şi de estetică,
organizare, susţinere şi coordonare de seminarii,
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prelegeri, cursuri prin corespondenţă, seminarii,
cursuri de instruire, cursuri, învăţământ şi
ateliere, servicii de pregătire şi de educaţie în
legătură cu îngrijirea tenului, a pielii și părului,
organizare şi coordonare de colocvii, congrese,
conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, grupuri de
cercetare în domeniul îngrijirii tenului, a pielii și
părului, servicii de educaţie şi instruire referitoare
la igienă şi îngrijirea frumuseţii, servicii de
informare, asistenta si consultanta cu privire la
igienă şi îngrijirea frumuseţii.
44. Servicii de aplicare a produselor cosmetice
pe față, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, consiliere legată
de nutriție, furnizare de informații în materie
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, consultanță în domeniul cosmeticii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de frumusețe,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de îngrijire
a unghiilor, tratamente terapeutice pentru
față, servicii medicale, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratament pentru celulită, tratamente pentru
controlul greutății, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
oferite de o clinică medicală, servicii medicale
de dermatologie și estetică medicală, servicii
medicale de rejuvenare facială și corporală,

chirurgie estetică și plastică, servicii chirurgicale
minim invazive dermatologice.

───────

(210) M 2021 06341
(151) 31/08/2021
(732) SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A., 1800, VEVEY,
VEVEY, ELVEȚIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

NAN H.A.

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

5. Alimente, băuturi şi substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical şi clinic, alimente şi
substanțe alimentare pentru bebeluși, compoziții
pentru sugari, faină lactată pentru bebeluși,
lapte praf pentru bebeluși, alimente şi substanțe
alimentare pentru uz medical pentru copii şi
bolnavi, suplimente nutritive şi dietetice pentru
uz medical, preparate pe bază de vitamine,
preparate pe bază de minerale, suplimente
dietetice şi nutritive.
29. Lapte şi produse lactate, lapte praf,
preparate şi băuturi bazate pe lapte, substituenţi
de lapte, băuturi din lapte, cu conținut
predominant de lapte, băuturi bazate pe lapte cu
conținut de cereale şi/sau ciocolată, iaurt, lapte
de soia (substituenţi de lapte).

───────
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(210) M 2021 06342
(151) 31/08/2021
(732) PANȚURU IULIA, STRADA

LT. VASILE FUICĂ NR. 35, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE NR. 51, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Beautiful aging

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.07; 24.17.02

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

clase:
41. Educaţie, cursuri de instruire pentru
formarea profesională, în special în sectorul
tratamentelor de frumuseţe şi de estetică,
organizare, susţinere şi coordonare de seminarii,
prelegeri, cursuri prin corespondenţă, seminarii,
cursuri de instruire, cursuri, învăţământ şi
ateliere, servicii de pregătire şi de educaţie în
legătură cu îngrijirea tenului, a pielii și părului,
organizare şi coordonare de colocvii, congrese,
conferinţe, seminarii, grupuri de lucru, grupuri de
cercetare în domeniul îngrijirii tenului, a pielii și
părului, servicii de educaţie şi instruire referitoare
la igienă şi îngrijirea frumuseţii, servicii de
informare, asistenţă şi consultanţă cu privire la
igienă şi îngrijirea frumuseţii.
44. Servicii de aplicare a produselor cosmetice
pe față, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, consiliere legată

de nutriție, furnizare de informații în materie
de frumusețe, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță cu privire la frumusețe, servicii de
consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, consultanță în domeniul cosmeticii, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, saloane
de îngrijire a pielii, saloane de frumusețe,
servicii pentru îngrijirea pielii, servicii pentru
îngrijirea feței, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr, servicii de îngrijire
a unghiilor, tratamente terapeutice pentru
față, servicii medicale, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, tratament
cosmetic, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de tratament pentru celulită, tratamente pentru
controlul greutății, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii de epilare, servicii
de epilare cu laser, servicii de consultanță cu
privire la epilarea corporală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii
oferite de o clinică medicală, servicii medicale
de dermatologie și estetică medicală, servicii
medicale de rejuvenare facială și corporală,
chirurgie estetică și plastică, servicii chirurgicale
minim invazive dermatologice.

───────
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(210) M 2021 06344
(151) 31/08/2021
(732) HOTEL VICTOR SRL,

BULEVARDUL MAMAIA NR.419,
JUDETUL CONSTANTA, MAMAIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HOTEL VICTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 01.01.05

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

clase:
43. Servicii de cazare temporara.

───────

(210) M 2021 06345
(151) 31/08/2021
(732) ZADILOC SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 679A, JUDETUL
MARAMURES, RONA DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Z Zadiloc

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02

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

clase:
19. Materiale de constructie din beton, beton
(elemente de constructie din), beton preparat,
blocuri de beton, placi din beton, piloti din beton,
stalpi din beton ca materiale de constructie,
elemente din beton pentru pavat, elemente
prefabricate de construcții, din beton, materiale
și elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și beton,
materiale agregate folosite la beton, agregate.
37. Servicii de constructii, servicii de constructii
civile, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), servicii de management
în construcții, servicii de informații și consultanță
cu privire la construcții.
39. Transport de materiale de constructie.

───────
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(210) M 2021 06346
(151) 31/08/2021
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SA,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PIRAMID

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 06.01.04;
26.01.03

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

clase:
1. Compoziții și substanțe chimice și organice
utilizate la fabricarea de alimente și de băuturi
(conservanți), conservanți pentru alimente,
conservanți folosiți la fabricarea pâinii.
5. Preparate de uz medical, dezinfectanți și
antiseptice, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectante folosite pentru
igienă, produse dezinfectante pentru uz menajer,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
substanțe dezinfectante impregnate în șervețele.
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, legume la conservă,
legume gătite, legume uscate, legume
conservate, mâncăruri preparate, fasole, fasole
uscată, fasole fiartă, fasole reprăjită, conserve
de fasole, sos de fasole, linte preparată, linte
(uscată), linte conservată, năut preparat, pastă
de năut, roșii conservate, roșii decojite, roșii
preparate, concentrat de roșii, piure de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, pastă de tomate,
ciuperci preparate, ciuperci conservate, ciuperci
comestibile uscate, murături, murături mixte,
conserve și murături, castraveți conservați,
gogoșari conservați, ananas conservă, ananas
uscat, ardei iute murat, stafide, stafide infuzate,
fulgi de cocos, ulei de cocos, unt de cocos, lapte
de cocos, praf de nucă de cocos, nuci de cocos

uscate, pește fructe de mare și moluște (nu vii),
pește conservat, peste în conservă.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prajit, orez tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez artificial
(negătit), salată de orez, orez congelat preparat,
orez sălbatic (preparat), sosuri pentru orez,
biscuiți de orez, fidele de orez, chipsuri de orez,
orez gătit la aburi, orez gătit și uscat, fulgi de orez
natural, orez congelat preparat cu condimente,
orez măcinat pentru consum uman, produse
alimentare fabricate din orez, pulpă de orez
pentru scopuri culinare, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
arpacaș pentru alimentație umană, arpacaș de
ovăz, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr fiert, zahăr
granulat, zahăr pudră, zahăr glasat, zahăr brut,
zahăr tos, zahăr brun, zahăr candel, zahăr
turbinado, zahăr pentru dulceață, pastă de zahăr,
mălai, popcorn, popcorn aromat, condimente,
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente uscate, condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru
alimente, preparate de condimente, amestecuri
de condimente, amestec de condimente,
condimente pe bază de legume, amestecuri
de condimente pentru carne de pui, sare cu
condimente, condimente de copt, extracte de
condimente, condimente pentru pizza, sosuri
marinate conținând condimente, ardei iuți uscați
(condimente), condimente pentru floricele de
porumb, condimente sub formă de pudră,
condimente sub formă de prafuri, condimente
pe bază de legume pentru paste, sare,
mirodenii, busuioc uscat, cimbru uscat, foi
de dafin uscate, leuștean uscat, mărar uscat,
oregano uscat, pătrunjel uscat, piper, piper
măcinat, boabe de piper, piper roșu măcinat,
boia, usturoi măcinat, praf de usturoi, sos de
usturoi (alioli), suc de usturoi, usturoi tocat
(condiment), usturoi prelucrat destinat utilizării
sub formă de condiment, muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, preparate din muștar
pentru alimente, ienibahar, coriandru uscat,
coriandru măcinat, semințe uscate de coriandru
pentru utilizare drept condiment, scorțișoară
(mirodenii), bețișoare de scorțișoară, praf de
scorțișoară (condimente), arome alimentare,
vanilie (arome), arome de lămâie, arome de
migdale, arome pentru brânză, arome pentru
prăjituri, arome de unt, arome din ceai, arome
pentru supe, arome de cafea, arome obținute
din fructe, arome preparate din pește, arome
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preparate din carne, arome preparate din
murături, arome pe bază de ciocolată, arome de
fructe, arome de vanilie de uz culinar, arome
preparate din carne de pui, arome alimentare
(altele decât uleiurile esențiale), extracte utilizate
ca arome (nu uleiuri esențiale), arome pentru
gustări (altele decât uleiuri esențiale), arome de
migdale pentru alimente sau băuturi, arome de
lămâie pentru alimente sau băuturi, extracte de
cafea utilizate ca arome pentru alimente, cacao,
pudră de cacao, pudră de cacao instant, cacao
pentru prepararea băuturilor, amestecuri pe bază
de cacao, extracte de cacao pentru consum
uman, extracte de cacao utilizate ca arome
pentru alimente, arome preparate din legume
(altele decât uleiurile esențiale), arome sărate
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, sare de lămâie, bicarbonat de
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt),
muștar boabe (condimente).

───────

(210) M 2021 06347
(151) 31/08/2021
(732) KANDIA DULCE SA, SOS. VIILOR

NR. 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050156, ROMANIA

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

(540)

ULPIO COOKICOFF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de patiserie,
produse de cofetărie, ciocolată, produse pe
bază de cacao sau ciocolată, bomboane de
ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, glazuri cu aromă de ciocolată,
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată cu
diverse umpluturi, ciocolată umplută, tablete
de ciocolată, tablete de ciocolată cu diverse
umpluturi sau incluzii, biscuiți pentru consum
uman, biscuiți conținând ingrediente cu diverse
arome, biscuiți dulci sau sărați pentru consum
uman, cu sau fără glazură și / sau umpluturi,
dulciuri și biscuiți tradiționali, biscuiți, napolitane,
eugenii, eugenii cu diverse arome cu sau fără
glazură și / sau umpluturi, brioșe, prajituri.

───────

(210) M 2021 06348
(151) 31/08/2021
(732) KANDIA DULCE SA, SOS. VIILOR

NR. 20, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050156, ROMANIA

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

(540)

ULPIO VITALO

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

30. Cacao, ingrediente pe bază de cacao
pentru produse de cofetărie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, ciocolată,
produse pe bază de cacao sau ciocolată,
bomboane de ciocolată, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, glazuri cu
aromă de ciocolată, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu diverse umpluturi,
ciocolată umplută, tablete de ciocolată, tablete
de ciocolată cu diverse umpluturi sau incluzii,
biscuiti digestivi, biscuiți pentru consum uman,
biscuiți conținând ingrediente cu diverse arome,
biscuiți dulci sau sărați pentru consum uman, cu
sau fără glazură și / sau umpluturi, dulciuri și
biscuiți tradiționali, biscuiți, napolitane, eugenii,
eugenii cu diverse arome cu sau fără glazură și /
sau umpluturi, brioșe, prajituri.

───────
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(210) M 2021 06349
(151) 31/08/2021
(732) RADU NICOLAE BALAS

PANATZIU, STR. PE TOCILE NR.
19B, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
500117, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(MOTOR)BIKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.07.21

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

41. Editare video, servicii de producție video,
producție de înregistrări video, proiecție de
filme video, producție de filme video, producție
de materiale video, servicii de înregistrare
video, editare de înregistrări video, producție
de videouri muzicale, producție de materiale
video formative, producție de filme video
preînregistrate, producție de videodiscuri pentru
terți, producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare audio și video, servicii
de editare video pentru evenimente, servicii de
editare audio și video, furnizare de materiale
video on-line, nedescărcabile, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video.

───────

(210) M 2021 06351
(151) 31/08/2021
(732) ANDREI TINU, STR. GARLEI NR.

94, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013724, ROMANIA

(540)

ADEVĂRUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Cărţi, cataloage, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, specimene de manuscris
pentru copier, litografii, reviste (publicaţii
periodice), ziare, publicaţii periodice, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, tipărituri (gravuri).
35. Publicitate, servicii de lobby comercial.
38. Comunicaţii prin terminalele de calculator,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online.
41. Publicarea de texte, altele decât textele cu
scop publicitar, publicarea cărţilor.

───────
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(210) M 2021 06352
(151) 31/08/2021
(732) METALS SUPPLY CONSULTING

S.R.L., DRUMUL GURA
CRIVATULUI, NR. 26, TRONSON
1, AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CEAHLAUL 1919
PIATRA NEAMT

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.04.07; 05.07.02; 21.03.01;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, rosu, galben,
negru, alb, gri

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport,
ateliere organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, servicii de spectacole în direct,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii educative și de instruire,
servicii sportive și de fitness, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare

(organizare) de servicii de jocuri, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri, activități
sportive și culturale, activități sportive, activități
sportive și de recreere, administrare de centre
de fitness, administrare de școli de arte
marțiale, administrarea centrelor de bowling,
ajustarea croselor de golf pentru utilizatorii
individuali, antrenament (instruire), antrenament
pentru fortificare și îmbunătățire a condiției
fizice, antrenamente pentru sănătate și de
fitness, antrenamente sportive, arbitraj în cadrul
evenimentelor sportive, asistență profesională
individualizată (coaching), cantonamente de
fotbal, cluburi de agrement cu instalații
sportive, cluburi de plajă și piscină, coaching
sportiv, concursuri de aerobic, concursuri
hipice, consultanță în domeniul antrenamentului
pentru menținerea condiției fizice, consultanță
în materie de fitness, coordonare de cursuri
de întreținere a condiției fizice, coordonare
de evenimente sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, divertisment de tipul
jocurilor de baschet, divertisment de tipul
jocurilor de baseball, divertisment de tipul
jocurilor de hochei, divertisment de tipul
meciurilor de fotbal, divertisment de tipul
reprezentațiilor de gimnastică, divertisment de
tipul turneelor de golf, divertisment de tipul
curselor automobilistice, divertisment de tipul
concursurilor de mers pe role (roller derby),
divertisment de tipul concursurilor de box,
divertisment de tipul competițiilor desfășurate
pe pistă și pe teren, divertisment de tipul
competițiilor de ridicare a greutății, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de taekwondo, cursuri de snowboard,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri
de patinaj pe role, cursuri de jiu-jitsu, cursuri de
instruire privind menținerea formei fizice, cursuri
de hapkido, cursuri de golf, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de fotbal, divertismentde tipul
meciurilor de fotbal, pronosport de fotbal, cursuri
de exerciții în grup, cursuri de educație fizică,
cursuri de exerciții fizice, divertisment de tipul
turneelor de tenis, divertisment sub formă
de concursuri de wrestling, divertisment sub
formă de curse de iahturi, educație fizică,
exploatare de locații sportive, facilități de înot,
exploatarea instalațiilor sportive, frunizare de
informații referitoare la curse, furnizare de
baze sportive pentru campionate de patinaj
artistic, furnizare de baze sportive pentru
campionate de patinaj viteză, furnizare de
baze sportive pentru schi, furnizare de baze
sportive pentru tir cu arcul, furnizare de
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camere de biliard, furnizare de cursuri de
pregătire privind gimnastica, furnizare de cursuri
în domeniul administrării apei, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
furnizare de incinte sportive pentru practicarea
de polo, furnizare de informații despre activități
sportive, furnizare de informații despre exerciții
fizice pe un site web online, furnizare de
informații despre rezultatele competițiilor de
arte marțiale, furnizare de informații legate de
sportivi, furnizare de informații referitoare la caii
de curse, furnizare de informații referitoare la
cursele auto, furnizare de informații referitoare
la sporturile cu motor, furnizare de informații
sportive prin intermediul mesajelor telefonice
preînregistrate, furnizare de servicii de săli și
cluburi de sport, furnizare de spații pentru biliard,
furnizare de spații pentru pârtii de schi acoperite,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la exerciții fizice, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive
și de atletism și programe de decernare de
premii, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, instruire în sporturi de iarnă, instruire
în pilates, instruire în materie de educație
fizică, instruire în gimnastică, instruire în
domeniul educației fizice, instruire în domeniul
antrenamentelor, instruire pentru vânătoare,
instruire pentru menținerea condiției fizice,
instruire pentru confecționarea de chimonouri,
instruire pentru antrenamentul în circuit, instalații
pentru patinajul pe role (furnizare de), furnizarea
de pârtii de schi, furnizarea de instalații pentru
sporturi pe gheață, furnizarea de instalații
pentru schi, furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, furnizarea de instalații
pentru exerciții în grup, furnizarea de instalații
pentru cursele de cai, furnizarea de informații
referitoare la jochei, furnizarea de informații
despre rezultatele meciurilor de box, furnizarea
de informatii legate de evenimente sportive,
furnizarea de echipamente și de cursuri de
pregătire în domeniul exercițiilor fizice, furnizare
de știri și informații privind luptele corp la corp,
printr-o rețea globală de calculatoare, furnizare
de terenuri și piste, furnizare de terenuri de
baseball, furnizare de terenuri pentru baseball,
organizare de evenimente și concursuri sportive
cu animale, organizare de evenimente de
curse cu automobile de serie, organizare de
demonstrații de gimnastică, organizare de curse
sportive în jurul lumii, organizare de curse
de bărci, organizare de curse de biciclete,
organizare de curse de automobile, organizare
de curse cu bărci cu vele, organizare de
concursuri ecvestre, organizare de concursuri

de atletism, organizare de competiții și turnee
legate de curse de automobile, organizare
de competiții și turnee cu privire la șofat,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții
de fotbal, organizare de competiții de patinaj
artistic și patinaj viteză, organizare de competiții
de patinaj viteză, organizare de competiții
sportive de pescuit, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de evenimente de
ciclism, organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente de patinaj
artistic, organizare de evenimente de sărituri
la obstacule, organizare de evenimente hipice,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de instalații sportive pentru campionatele de
patinaj de viteză și artistic, organizare de jocuri
de base-ball, organizare de meciuri de box,
organizare de meciuri și demonstrații de baschet,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
organizare de partide de pescuit de somon,
organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de tir cu arma, organizare
de partide de tir în care se folosesc ținte
zburătoare, organizare de partide de tragere
cu arcul, organizare de partide de vânătoare,
organizare de partide de vânătoare de
căprioare, organizare de raliuri automobilistice,
organizare de raliuri de motociclete, organizare
de turnee de golf, organizare de turnee
de golf profesionist, organizare de întâlniri
hipice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de curse de cai, organizarea de
curse de alergări, organizarea de curse cu
motociclete, organizarea de concursuri de polo
pe apă, organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții de sumo, organizare,
realizare și coordonare de jocuri de scufundare,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis de masă, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de tenis, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de baschet,
organizare, pregătire și coordonare de jocuri
de golf, organizare, planificare și coordonare
de turnee sau concursuri de golf profesional,
organizare, planificare și coordonare de meciuri
de box, organizare, planificare și coordonare
de jocuri de fotbal, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de baseball, organizare,
planificare și coordonare de curse de cai,
organizare, planificare și coordonare de curse de
biciclete, organizare, planificare și coordonare
de curse cu bărci, organizare, planificare și
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coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții de
lupte sumo, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de competiții de atletism, organizare de turnee
sportive, pregătirea jucătorilor sportivi, procedeul
handicapului aplicat în evenimentele sportive,
producție de evenimente sportive, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, punere la
dispoziție de instalații de patinaj artistic, punere
la dispoziție de instalații pentru campionate
de patinaj artistic și patinaj-viteză, organizarea
de evenimente de gimnastică, organizarea de
maratonuri, organizarea de meciuri de fotbal,
organizarea de triatlonuri, organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
organizarea și coordonarea de evenimente de
atletism la colegiu, organizarea și desfășurarea
competițiilor sportive de colegiu, piste de
bowling, planificarea de turnee profesioniste
de golf, poligoane de tragere, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire fizică
pentru practicarea golfului, pregătire sportivă,
pregătire în domeniul fitnessului, pregătire
în judo, pregătire în karate, pregătire în
kendo (pregătire în scrima japoneză), pregătire
în ridicarea greutăților, servicii de educare
sportivă, servicii de educație sportivă, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, cercetare
în domeniul educației, certificare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație), consiliere în materie de
pregătire medicală, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), coordonare de ateliere de
pregătire profesională, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării.

───────

(210) M 2021 06353
(151) 31/08/2021
(732) ROXANA EMMA BRASOVEANU,

STR. NICOLAE LICARET NR 1,
BL 33B SC 6 AP 230 ET 2 INT 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031641,
ROMANIA

(540)

busy baby BOARD

(531) Clasificare Viena:
02.05.06; 13.01.25; 14.03.03; 14.03.20;
27.05.01; 27.05.17

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
jucării zornăitoare, jucării, jucării flexibile, jucării
electronice, jucării muzicale, fluiere (jucării).

───────
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(210) M 2021 06357
(151) 31/08/2021
(732) ALEXANDRU NEAGU-KARKHI,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
55-57, BL. 55-57 SC. 2 ET. 5 AP.
42, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Clinica DR.K AESTHETICS
MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
examinări medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale și de
sănătate.

───────

(210) M 2021 06358
(151) 31/08/2021
(732) LUBIANA I & A CONCEPT S.R.L.,

STR. ION LUCA CARAGIALE, NR.
25, CAMERA 2, ETAJ PARTER,
JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Colţ De Rai SERVICII
FUNERARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.11; 24.01.13

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

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produse
bisericeşti şi funerare de orice tip (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, realizarea
de reclame, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administratie comerciala, lucrari de
birou in legatura cu produse bisericeşti şi
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funerare de orice tip, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la produse bisericeşti şi funerare de orice tip,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la produse bisericeşti şi funerare de
orice tip.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase.

───────

(210) M 2021 06359
(151) 31/08/2021
(732) GABRIEL VOICU, STR.

AMURGULUI NR. 11A, VILA
G14, JUDETUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LAZY BEACH
TASTE, ENJOY, LIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.24; 01.15.25

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#10867a), galben (HEX #faf3c7,
#ffe757), portocaliu (HEX #f9af68,
#f5916d), alb (HEX #ffffff)

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, bodegi
de vinuri, servicii de bufet salate, servicii oferite
de ceainării, decorare de alimente, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare

de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
restaurante cu autoservire, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, preparare de mâncăruri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
oferite de pizzerii, localuri tip snack-bar, servicii
de cantină, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
mâncare la pachet, servicii de local public,
servicii de gătit, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de ceainărie, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii oferite de rotiserii, servicii de terasă
berărie, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurant și
bar, servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servirea de băuturi în berării, servirea de băuturi
în microberării, snack-baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, închiriere de construcții
transportabile metalice și nemetalice, închiriere
de construcții transportabile, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii ale agențiilor de cazare,
organizare de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare).

───────
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(210) M 2021 06360
(151) 31/08/2021
(732) GABRIEL VOICU, STR.

AMURGULUI NR. 11A, VILA
G14, JUDEȚUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CONFORT VILLAS

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 07.01.24; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde
(HEX=#0c996a), gri (HEX=#59595c),
alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2021 06361
(151) 31/08/2021
(732) ALEXANDRU NEAGU-KARKHI,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
55-57, BL. 55-57 SC. 2 ET. 5 AP.
42, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DR.K DOCTOR ALEX KARKHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.01; 24.17.02

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii medicale
oferite de clinici medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale și de sănătate.

───────

STRADA VISANA NR. 3, BL. 44,
SC. 2, ET. 8, AP. 85, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 7000, ROMANIA

(540)

Bloemen Florist Supply Center

(210) M 2021 06362
(151) 31/08/2021
(732) CONSTANTIN ALEXANDRA,
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(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 26.01.01; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06364
(151) 31/08/2021
(732) SC DIALEXTOY SRL, PIATA

LUMINII 9, JUDEȚUL BRĂILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)

EvoSmart
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, clești pentru întors
genele, dispozitive electrice de curbat gene,
dispozitive electronice utilizate pentru exfolierea
pielii, mașini de tuns, foarfeci de tuns,
ondulatoare pentru gene, ondulator electric de
păr, pensete, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, foarfece de uz personal
(electrice și neelectrice), instrumente manuale
folosite în îngrijirea frumuseții, plăci electrice de
întins părul, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, aparate pentru aranjarea părului,
unelte de pedichiură (instrumente manuale),
aparate electrice de coafare, fiare de călcat,
fiare de călcat electrice, fiare de călcat
electrice cu abur, fiare de călcat electrice cu
temperatură controlată, foarfece, foarfece pentru
cuticule, foarfeci, mașini de tuns (manuale),
instrumentar de pedichiură, lame de mașini
de tăiat, mașini de tăiat, pensete pentru
gene artificiale, pulverizatoare (unelte acționate
manual), pulverizatoare manuale cu pompă,
răzuitoare de tapete, separatoare de gene,
unelte de mână folosite la eliminarea pielii
întărite, aparate de ras, aparate de ras electrice,
aparate de ras, non-electrice, lame pentru
aparate de ras, aparate de ras cu vibrație, lame
pentru aparate de ras electrice, lame de ras.

9. Ceasuri inteligente, aparate pentru
inregistrarea datelor, aparate pentru
înregistrarea temperaturii, aparate pentru
înregistrarea timpului, aparate pentru
înregistrarea imaginilor, aparate pentru
înregistrarea distanțelor, aparate electronice
pentru înregistrarea vitezei, aparate pentru
reproducerea sunetului, membrane acustice
utilizate la aparate pentru înregistrarea sau
reproducerea sunetului, suporturi magnetice
de înregistrare, suporturi de înregistrare
(magnetice), suporturi de înregistrare
magnetice, discuri de înregistrare, echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor, căști,
căști audio, căști stereo, căști in-ear, căști
pentru telefoane, căști pentru telefoane mobile,
căști pentru telefoane inteligente, combinații de
căști cu microfon, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști cu microfon pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
căști fără fir folosite cu telefoane mobile, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, căști pentru aparate electronice
portabile pentru jocuri, transmițătoare fm,
transmițătoare radio, transmițătoare telefonice,
transmițătoare fără fir, transmițătoare de radio-
frecvențe, trepiede pentru telescoape, trepiede
(pentru telescoape), trepiede (pentru aparate
topografice), trepiede pentru aparate fotografice,
alcoolmetre, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, aparate pentru măsurarea alcoolemiei,
termostate electrice, termostate de cameră,
dispozitive de control termostatic, termostate
mecanice pentru încăperi, termostate digitale
pentru controlarea temperaturii, termostate
digitale pentru control climatic, instrumente de
control al temperaturii (termostate), creion optic
(stylus) pentru calculatoare, creion electronic
(creioane optice), tastaturi fara fir, tastaturi
pentru tablete, sonerii electronice fără fir pentru
uși, zgărzi electronice de dresaj pentru animale,
mașini automate de sortat și numărat bani,
buzere, microfoane, cântare electrice, cântare
electronice, cântare pentru bebeluși, cântare
de bucătărie, cântare de baie, cântare de uz
medical.
10. Aparate auditive, aparate auditive analogice,
aparate auditive acționate electric, aparate
auditive pentru persoane hipoacuzice,
adaptoare auriculare pentru aparatele auditive,
aparate auditive care pot fi programate,
aparate de amplificare acustică pentru persoane
hipoacuzice (aparate auditive), aparate auditive
pentru persoane cu deficiențe de auz (proteze
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auditive), olive sub formă de piese pentru
aparate auditive, proteze auditive, aparate
electronice pentru înregistrarea ritmului cardiac
(de uz medical), irigatoare nazale, irigatoare
nazale, neelectrice, irigatoare nazale, electrice,
dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic, saltele antidecubitus,
măști de oxigen de uz medical, lasere de uz
medical, aparate de masaj, aparate de masaj
pentru scalp, aparate de masaj pentru gât,
aparate de masaj pentru spate, aparate de masaj
pentru picioare, aparate de masaj acționate
electric, aparate de masaj pentru ochi, aparate
de masaj de uz personal, aparate de masaj (de
uz medical), aparate electrice pentru masaje de
înfrumusețate, aparate terapeutice cu dispozitive
de masaj, aparate de masaj pentru gât și umeri,
aparate de masaj pentru scalp care funcționează
cu baterii, aparate electrice de masaj de uz
personal, aparate de terapie electromagnetică
de înaltă frecvență, dispozitive pentru măsurarea
nivelului de glucoză din sânge, aparate pentru
concentrarea oxigenului, de uz medical, lasere
de uz veterinar, dispozitive medicale pentru
închiderea rănilor, aparate medicale pentru
tratamente cutanate cu folosirea laserului,
lămpi cu infraroșii de uz medical, instrumente
electrice pentru acupunctură, aparate pentru
diagnosticarea bolilor cardiovasculare, aparate
pentru stimularea electrică a grupelor
de mușchi, aparate pentru terapie
galvanică, electrostimulatoare transcutanate
pentru stimularea nervilor, aparate pentru
recuperare fizică, pentru uz medical, aparate
electrice de masaj pentru uz casnic, aparate
pentru tratarea celulitei, aspiratoare nazale,
aparate dentare de detartraj, articole ortopedice,
aparate pentru tratarea acneei, aparate pentru
tratarea dificultăților respiratorii, nebulizatoare,
nebulizatoare de uz medical, nebulizatoare
pentru terapia respiratorie, nebulizatoare
portabile pentru uz medical, aparate pentru
vibromasaj.
11. Lampadare, luminatoare led, leduri
ambientale, benzi cu led, becuri cu led, lumini
led subacvatice, lămpi cu led, lanterne cu
leduri, corpuri de iluminat cu led, lămpi de
siguranță cu leduri, aparate cu leduri pentru
uscarea unghiilor, ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase, accesorii de
iluminat, aparate de iluminat, aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat electrice
de interior, aparate de iluminat fixabile pe tavan,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
și instalații de iluminat, aplice de perete, becuri
cu halogen, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri de lanternă, benzi de lumină, corpuri

de iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat industriale, corpuri de
iluminat pentru interior, dispozitive de iluminat,
felinare, ghirlande luminoase, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande de lumini colorate, iluminat
stradal, instalații de iluminat, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații luminoase, aparate
de preparat spumă în timpul încălzirii laptelui,
încălzitoare electrice pentru șervețele umede
pentru sugari, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
aparate cu aer cald, aparate acționate electric
pentru încălzirea apei, aparate cu lichid pentru
încălzire termică, aparate de încălzire a
aerului, șemineuri, aparate pentru încălzirea
biberoanelor pentru bebeluși, dezumidificatoare,
dezumidificatoare electrice, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare de uz industrial,
aparate generatoare de abur, aparate de încălzit
portabile, mașini de gheață carbonică, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
mașini pentru generare de ceață artificială,
aparate pentru filtrarea apei, purificatoare de
aer, purificatoare de aer electrice, purificatoare
de aer portabile, purificatoare de aer, de uz
casnic, purificatoare de aer (de uz casnic),
purificatoare de aer pentru cărucioare de copii,
purificatoare de aer robotizate de uz casnic,
purificatoare electrice de apă, de uz casnic,
purificatoare de aer industriale, purificatoare
pentru apa industrială.
20. Rotile, rotile de plastic, suporturi cu
rotile (mobilier), role (rotile), nu din metal,
mobilier, mobilier baie, birouri (mobilier), mobilier
transformabil, dulapuri (mobilier), comode
(mobilier), console (mobilier), cărucioare
(mobilier), mobilier școlar, mobilier metalic, mese
(mobilier), oglinzi (mobilier), rafturi metalice
(mobilier), mobilier de exterior, rafturi nemetalice
(mobilier), mobilier pentru șezut, mobilă și
mobilier, birouri modulare (mobilier), suporturi
rotative (mobilier), panouri pentru mobilier,
panouri de mobilier, rafturi, rafturi înclinate,
rafturi pliante, rafturi metalice, rafturi de mobilă,
rafturi de mobile, rafturi pentru depozitare, rafturi
pentru birou (mobilier), rafturi suspendate pentru
depozitare (mobilier), mobilier cu rafturi pentru
perete, rafturi din plastic pentru unelte, leagăne,
scăunele-leagăn, leagăne portabile, pătuțuri-
leagăn pentru bebeluși, leagăne electrice pentru
bebeluși.

───────
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SANTANDREI NR. 112, JUD.
BIHOR, SANTANDREI, 4175515,
BIHOR, ROMANIA

(540)

AVENTURILE LUI
ROSKY ŞI COCO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.11.09; 20.07.02;
27.01.25; 20.01.03

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

9. Materiale video muzicale pre-înregistrate,
descărcabile.

───────

(210) M 2021 06366
(151) 31/08/2021
(732) FLODAS SKY TURISM SRL,

ALEEA PANSELELOR NR. 8, JUD.
PRAHOVA, BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ETAJUL 1, BIROUL 1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

CLĂTITE DE POVESTE

(531) Clasificare Viena:
08.01.19; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#5b1400), crem (HEX #fcf6e8)

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, alimente preparate pe bază de
tăieței, alimente sărate preparate din făină de
cartofi, batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, batoane pe bază de cereale
ca substituți alimentari, biscuiți de orez, biscuiți
crocanți condimentați, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
cu aromă de brânză, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți sărați din orez, chipsuri de creveți,
chipsuri din cereale, clătite, fulgi, fulgi de cereale
uscate, floricele de porumb, clătite americane,
clătite sărate, covrigei, pizza, paella, plăcinte.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de baruri, furnizare de

(210) M 2021 06365
(151) 31/08/2021
(732) CRAFT FLOWERS SRL, STR.
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alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de preparare
a alimentelor, servire de băuturi alcoolice,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering pentru școli,
serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru firme, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru spitale, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru cămine de bătrâni, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de catering
pentru cantinele firmelor.

───────

(210) M 2021 06367
(151) 31/08/2021
(732) ALEXANDRU NEAGU-KARKHI,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
55-57, BL. 55-57, SC. 2, ET. 5,
AP. 42, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Alexandru Karkhi FACE
AESTHETICS EXPERT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii medicale
oferite de clinici medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale și de
sănătate, servicii oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2021 06368
(151) 31/08/2021
(732) GEORGE CRISTIAN

COMANEANU, STR. IZVORUL
CRISULUI, NR. 1, BL. A1, SC.
B, ET. 4, AP. 30, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040891, ROMANIA

(540)

IPeak adventure

(531) Clasificare Viena:
07.05.01; 26.04.07; 26.11.13

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 06369
(151) 01/09/2021
(732) OCTAVIAN -VALENTIN

CUTURESCU, STRADA
PĂSTRĂVILOR NR. 10,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

VOL café

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06

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

clase:
43. Servicii de alimentatie publica, servicii oferite
de restaurant, servicii oferite de bar.

───────

(210) M 2021 06370
(151) 01/09/2021
(732) S.C. COFFEE PLACE S.R.L.,

B-DUL BUREBISTA NR. 2, BL.
D14, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIŞ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUŢA POŞTALĂ 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Puerto Café

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.01

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

clase:
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
de ceainării, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă Mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar cu
licență, servicii de preparare a alimentelor,
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restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,

servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, aprovizionare pentru restaurante fast-
food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────
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(210) M 2021 06372
(151) 01/09/2021
(732) PĂTRASCU SANDA-FLORICA,,

STR. ONEŞTILOR NR. 11C,
BL. R29, AP. 88, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

Amoresse

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii

privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
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preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale
(lucrări de birou), servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
transcrierea comunicărilor (lucrări de birou),
dactilografiere, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare

web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
Curriculum Vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţi, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării cu
amănuntul şi/sau cu ridicata, servicii de vânzare
cu amanuntul, cu ridicata şi online.

───────

(210) M 2021 06374
(151) 01/09/2021
(732) GENERAL ME.EL ELECTRIC

SRL, STR. C.D.GHEREA NR. 2
BIS, JUDEŢ PRAHOVA, BĂICOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GME SC GENERAL
ME.EL ELECTRIC SRL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.02;
26.04.01

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

clase:
4. Energie electrică, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
9. Instalații de cabluri electrice, instalații
de control (electrice), instalații electrice
pentru controlul debitului, instalații electrice
pentru controlul de la distanță al operațiilor
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industriale, aparate fotovoltaice pentru generare
de electricitate, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instalații fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instrumente fotovoltaice pentru generarea
de energie solară, celule fotovoltaice
calibrate de referință, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), module fotovoltaice solare, module
fotovoltaice, invertoare fotovoltaice, celule
fotovoltaice, conducte metalice (electrice),
cabluri metalice (electrice), fire metalice
(electrice), fire metalice pentru rezistențe,
fire (electrice) din aliaje metalice, balast
electronic (balasturi) pentru iluminat, fotocelule
folosite împreună cu corpuri de iluminat de
siguranță, balast pentru tuburi luminescente
pentru iluminat, balast pentru dispozitive de
iluminat, limitatoare de curent pentru corpuri
electrice de iluminat, tuburi cu descărcare
electrică, altele decât cele pentru iluminat,
aparate de comandă pentru iluminat, panouri
de control pentru iluminat, console de control
pentru aparate și instrumente de iluminat,
dispozitive de comandă electronică (ecg) pentru
lămpi și corpuri de iluminat cu leduri, comenzi
programabile pentru aparate și instrumente de
iluminat, comenzi audio-sensibile pentru aparate
și instrumente de iluminat, blocuri de alimentare
cu energie electrică, distribuitoare de energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică, unități de alimentare cu energie
electrică neîntreruptă, aparate pentru diagnoza
instalațiilor de energie electrică, aparate pentru
monitorizarea consumului de energie electrică,
surse electrice de energie electrică de curent
alternativ (c.a.) și curent continuu (c.c.),
analizoare de energie electrică, amplificatoare
de energie electrică, întrerupătoare de energie
electrică (comutatoare), cutii pentru alimentarea
cu energie electrică, fire de alimentare cu
energie electrică, componente electrice și
electronice, aparate și instrumente pentru
dirijarea utilizării energiei electrice, aparate
și instrumente pentru transformarea utilizării
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
comanda distribuirii energiei electrice, aparate
și instrumente pentru comanda utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru reglarea
utilizării energiei electrice, aparate și instrumente
pentru comutarea distribuției energiei electrice,
aparate și instrumente pentru acumularea
distribuției energiei electrice, aparate și
instrumente pentru transformarea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente
pentru reglarea energiei electrice, aparate

pentru controlul puterii electrice, aparate pentru
controlul energiei.
11. Lămpi pentru instalații electrice, instalații de
iluminat electrice, difuzoare (iluminat), iluminat
stradal, aparate de iluminat și reflectoare, stâlpi
de iluminat, structuri de iluminat, iluminat de
siguranță, becuri de iluminat, elemente de
iluminat, accesorii de iluminat, lămpi de iluminat,
lanterne de iluminat, dispozitive de iluminat,
aparate de iluminat, corpuri de iluminat, instalații
de iluminat, proiectoare de iluminat, instalații
pentru iluminat stradal, accesorii electrice de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat
arhitectural, accesorii pentru iluminatul electric,
dispozitive de iluminat pentru grădină, corpuri
de iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
pentru interior, lămpi de iluminat pentru exterior,
aparate și instalații de iluminat, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, sisteme de iluminat
de urgență, accesorii de iluminat pentru exterior,
lămpi cu neon pentru iluminat, corpuri de
iluminat cu led, lumini led pentru iluminatul
public, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, aparate de iluminat cu fibră
electrică, tuburi cu descărcări electrice pentru
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, corpuri de iluminat
care proiectează lumina în jos, corpuri de
iluminat care proiectează lumina în sus,
corpuri electrice de iluminat utilizate în locuri
periculoase, dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled), ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase, filtre
pentru utilizare cu aparatură și dispozitive de
iluminat, șine suspendate (nu electrice) pentru
corpuri electrice de iluminat, sisteme de iluminat
de siguranță acționate prin celule fotoelectrice.
37. Servicii de instalații electrice, instalare și
întreținere de instalații fotovoltaice, instalare
de celule și module fotovoltaice, întreținere,
reparare și recondiționare de aparate și
instalații fotovoltaice, reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, service
la aparate și instalații pentru generarea de
energie electrică, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
servicii de subcontractare de lucrări electrice,
lucrări de construcții subterane legate de
cablajele electrice.
40. Producere de energie de către centrale
electrice.

───────
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(210) M 2021 06375
(151) 01/09/2021
(732) MARIA GAL, BD. STEFAN CEL

MARE NR.68A, AP.2, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

RECO IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
07.01.25; 26.01.16

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

16. Pliante în domeniul vânzărilor imobiliare
(tipărituri).
35. Organizare și coordonare de licitații
imobiliare.
36. Servicii imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de agenții imobiliare, afaceri imobiliare,
agențiile imobiliare, evaluări imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investițiilor imobiliare, finanțarea creditelor
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, acordare
de credite imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii

privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, finanțare în
domeniul proprietăților imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietățile imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
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imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii de
asigurări în domeniul proprietăților imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de tip escrow pentru bunuri imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru
bunurile imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de agenții imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a unei
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare cu
amănuntul, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe
bază de comision, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de clădiri, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de cesiune de contracte de închiriere
a proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de supraveghere

a construcțiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare.

───────

(210) M 2021 06377
(151) 01/09/2021
(732) IULIUS MANAGEMENT CENTER

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

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDETUL IASI, IASI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Go local Creştem
afaceri locale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 08.07.25

(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#F78D24), verde, negru

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
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almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice),
table de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,

figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
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de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,

cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe
de scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris (papetărie), truse
cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, radiere pentru tabla
de scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți
de colorat, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite
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din hârtie, produse de imprimerie, papetărie și
rechizite școlare, cupoane de reducere.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, administrarea programelor de
fidelizare, procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de
birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile,
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
managementul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
imobiliare, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,

managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, furnizarea de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
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materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară, case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, evaluare financiară
a lemnului pe picior, evaluare financiară a
lânii, furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, managementul
financiar al plăţilor şi rambursărilor pentru
terţi, servicii de evaluare financiară, evaluări
financiare ca răspuns la cererile de ofertă,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
propuneri (rfp), evaluare financiară a costurilor
de dezvoltare referitoare la industria petrolului,
a gazelor și minieră, studii financiare, servicii
financiare, subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală, subscrierea asigurărilor de
sănătate, finanţare pentru achiziţia în rate,
finanţare pentru achiziţia prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
subscrierea asigurărilor, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
afaceri imobiliare, transfer electronic de monede
virtuale, evaluare financiară a activelor de
proprietate intelectuală, elaborare de cotații
pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăţi cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi (finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri mutuale,
evaluare numismatică, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de

profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de comerţ, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
comercială, consultanță privind promovarea
comercială, promovarea vânzărilor pentru terți,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii de promovare și publicitate, servicii
publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, promovare de târguri
în scop comercial, promovare și realizare de
expoziții comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
promovarea produselor și serviciilor terților,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin distribuirea de cupoane, organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, distribuirea de
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amanet, procesarea plăţilor, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, servicii de fonduri
de pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de plată a pensiilor, servicii de
depozite sigure pentru valori, servicii bancare
de economisire, brokeraj de titluri de valoare,
evaluarea timbrelor, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri, agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar sau
custode, sponsorizare, sponsorizare și protecție
financiară, sponsorizare financiară și finanțare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de finanțare, servicii de finanțare pentru
sponsorizarea afacerilor, finanţarea companiilor,
finanţare imobiliară, finanţare de proiecte.

electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de căţărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, servicii de împrumut ale bibliotecii,
închirierea de aparate de iluminat pentru
scenele de teatru sau studiourile de televiziune,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, închirierea de
filme, servicii de studiouri de film, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), şcoli,
grădiniţe, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, închirierea
simulatoarelor de antrenament, servicii de
evaluare a stării fizice pentru antrenamente,
pictură pe faţă, educaţie religioasă, instruirea
în sado (instruirea în ceremonia ceaiului),
scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
închirierea de echipament pentru scufundări
libere, compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea de evenimente
de divertisment de tip cosplay (joc costumat),
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de instructor personal (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educaţie fizică,

41. Servicii oferite de academii (educaţie),
instruirea în artele marţiale aikido, servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, dresarea
animalelor, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumuseţe, educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
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instruire practică (demonstraţii), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestaţiilor live,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, divertisment
radio, închirierea aparatelor de radio şi
televizoarelor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte,altele decat textele publicitare, servicii
de grădină zoologică, organizarea de cursuri,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educational sau cultural, servicii sportive
și de fitness, servicii educative și de instruire.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă

în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe siteurile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
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calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științifică și tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu (saas),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web, servicii în domeniul
științei și tehnologiei.

───────

(210) M 2021 06378
(151) 01/09/2021
(732) GOOD CARS ONLINE S.R.L,

STR. CAMINULUI NR.82 A, SAT
MANOLACHE, COMUNA GLINA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

all 4 cars

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.06

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

35. Servicii de vanzare cu ridicata referitoare
la piese pentru automobile, servicii de vanzare
cu amanuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vanzare cu amanuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vanzare cu amanuntul in legatura
cu accesorii pentru automobile, marketing pe
internet, furnizare de informatii despre produse
de larg consum prin internet, servicii de comenzi
online, furnizare de servicii online de comparare
de preturi, servicii de vanzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vanzare cu amanuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de agentii
de import side export, servicii de vanzare
cu amanuntul in legatura cu preparate de
curatenie, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu articole de curatenie, servicii
de vanzare cu amanuntul in legatura cu
acumulatori, servicii de vanzare cu amanuntul
in legatura cu baterii, promovarea produselor
si serviciilor altor persoane prin internet,
regruparea in avantajul tertilor a pieselor auto si
a altor componente, uleiurilor si accesoriilor auto
permitand consumatorilor sa le vanda si sa le
cumpere comod, regruparea in folosul tertilor a
pieselor si componentelor auto pentru ca acestia
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sa le poata vedea si cumpara cat mai comod,
servicii de comert online.

───────

(210) M 2021 06379
(151) 01/09/2021
(732) PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL, QUAI JEANRENAUD 3,
NEUCHÂTEL, 2000, ELVEȚIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

PARLIAMENT CODE EDITION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
trabucuri, țigări, țigarete, țigări de foi, tutun
pentru rularea propriilor țigări, tutun de pipă,
tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek,
snus, înlocuitori de tutun (fără uz medical),
țigarete electronice, produse din tutun pentru
a fi încălzite, dispozitive electronice pentru
încălzirea țigaretelor sau a tutunului în vederea
eliberării de aerosoli conținând nicotină pentru
inhalare și componentele acestora, soluții lichide
conținând nicotină pentru utilizare în țigarete
electronice, articole pentru fumători, hârtie
pentru țigarete, tuburi pentru țigarete, filtre pentru
țigarete, cutii pentru tutun, cutii pentru țigarete,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat țigarete, brichete pentru fumători,
chibrituri.

───────

(210) M 2021 06380
(151) 01/09/2021
(732) SMART IMPORT TOP MARKET

S.R.L., STR. VIILOR NR.12,
BLOC U7, SCARA A, ET.3, AP.14,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

SMARTIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Odorizanți de cameră, odorizante de casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, articole
de parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante.
7. Aspiratoare pentru automobile, compresoare,
compresoare electrice, compresoare (mașini),
motoare pentru compresoare, compresoare de
aer, compresoare pentru mașini, compresoare
de aer pentru vehicule, pompe, compresoare și
suflante, încărcătoare (mașini).
9. Camere video portabile, camere video
360º, camere video digitale, camere video de
supraveghere, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video
de bord, camere video pentru vehicule, camere
video cu funcționalități multiple, camere video
pentru telefoane inteligente, suporturi biped
pentru camere video, camere video activate prin
mișcare, camere video adaptate în scop de
supraveghere, carcase rezistente la apă pentru
camere video, redresoare, redresoare electrice,
redresoare de curent electric, redresoare
pentru baterii solare, compresoare audio,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, suporturi pentru telefoane mobile.
10. Truse cu instrumente medicale.
12. Huse adaptate pentru automobile, huse
de scaune pentru automobile, huse pentru
scaune (ajustabile) pentru automobile, huse
adaptate pentru volane de automobile, huse
pentru scaune de autovehicule (adaptate),
huse pentru scaune de autovehicule (croite
pe formă), huse pentru centuri de siguranță
pentru scaune de automobile, organizatoare
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pentru portbagaj, compartimentatoare pentru
portbagaj, polițe de portbagaj pentru vehicule,
suporturi de portbagaj pentru capotă, plase
de portbagaje pentru vehicule, huse pentru
anvelope, huse adaptate pentru motociclete,
huse adaptate pentru vehicule, huse adaptate
pentru bărci, huse pentru ghidonul bicicletelor,
huse semiajustabile pentru vehicule, huse
adaptate pentru camionete, huse antiderapante
pentru anvelope, huse pentru roata de rezervă,
huse pentru volane de vehicule, huse pentru
pedale de bicicletă, huse protectoare ajustate
pentru vehicule, huse pentru scaune de vehicule,
huse textile antiderapante pentru anvelope, huse
de șei pentru biciclete, huse pentru șei de
motociclete, huse de șa pentru motociclete,
huse pentru șei de biciclete, huse pentru șei
de biciclete, huse protectoare ajustabile pentru
vehicule, huse pentru schimbătoare de viteze,
huse pentru tetiere de vehicule, huse pentru furci
(componente pentru biciclete), huse adaptate
pentru volane de vehicule, huse de protecție
(ajustabile) pentru vehicule, huse pentru locurile
din spate la vehicule, huse de șei pentru biciclete
sau motociclete, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse detașabile
(ajustabile) pentru scaune de vehicule, capote
și huse pentru cărucioare de copii, huse
retractabile pentru vehicule transportatoare de
mărfuri, huse adaptate pentru mașinuțe de
golf motorizate, huse de scaune ajustabile,
tip mărgele, pentru vehicule, huse adaptate
pentru tablouri de bord la vehicule, huse de
protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse de protecție împotriva vântului adaptate
pentru biciclete electrice, huse pentru scaune
de mașină (fabricate pe măsură sau adaptate),
prelate pentru vehicule, prelate ajustabile pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
vehicule (prelate adaptate pentru), prelate de
cărucioare pentru copii, prelate de cărucioare
pentru copii, prelate adaptate (croite pe formă)
pentru vehicule, prelate adaptate pentru bărci
și vehicule maritime, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru bărci, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vagoanele de cale ferată, apărători de
noroi pentru camioane, apărători de noroi
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
vehicule cu motor pe două roți sau pentru
biciclete, bare pentru portbagaje de acoperiș
pentru vehicule, suporturi de prindere pentru
bare de portbagaj pentru capota vehiculelor,
parasolare pentru automobile, parasolare
(storuri) pentru automobile, parasolare pentru
parbrizele automobilelor, pompe de picior pentru

umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe pentru umflarea anvelopelor de bicicletă,
raclete pentru ștergătoarele de parbrize.
20. Suporturi pentru telefon (mobilier).
21. Cutii frigorifice portabile, neelectrice, raclete
pentru curățat geamuri.
22. Copertine (prelate), prelate, prelate de
camuflaj, prelate pentru corturi, prelate
(copertine) pentru vehicule, prelate (neadaptate)
pentru autocamionete, prelate pentru bărci,
neajustate, acoperitoare de genul prelatelor,
prelate pentru bazine de înot, prelate pentru
bazin de înot, prelate pentru piscine spa,
neajustate, prelate din pânză de cânepă, prelate
folosite la pescuitul cu undiță, prelate din plastic
cu utilizări multiple, prelate de protecție pentru
vehicule (neajustate), marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, prelate, nu pentru
utilizare la vehicule, acoperitoare de genul
prelatelor pentru vehicule, folii din materiale
plastice folosite ca prelate, prelate din materiale
căptușite cu produse plastice, chingi de tracțiune
fabricate din materiale textile.
27. Covorașe pentru autovehicule, preșuri și
covorașe auto.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, cu ridicata si online,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, organizarea de
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expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare., servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate.

───────

(210) M 2021 06381
(151) 01/09/2021
(732) ALIRA RECRUITMENT SRL,

STR. INDEPENDENŢEI NR. 27,
CAMERA 1, SAT DASCĂLU,
JUDEŢ ILFOV, DASCĂLU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AliRa Recruitment Passion
for Finding Right People

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 02.01.23; 26.04.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, verde, portocaliu

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

35. Consultanţă în domeniul managementului
personalului, servicii de recrutare de personal.

───────

(210) M 2021 06382
(151) 01/09/2021
(732) "OPEN TEAM" SRL, B-DUL

RAMNICUL SARAT NR. 10,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TEAM Courier NOI
CHIAR LIVRĂM LA TIMP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05; 26.11.02

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 06383
(151) 01/09/2021
(732) MEDICHUB MEDIA SRL, BD.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
22, GREEN GATE OFFICES, ET.
11, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Dietetician.ro

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 26.01.01; 26.04.01;
05.03.15; 24.17.02; 02.01.16

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

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Publicații periodice tipărite.
35. Furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, organizare și
realizare de evenimente promoționale, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi

de comunicaţii, regruparea în avantajul terților
a publicaţiilor periodice tipărite, publicațiilor
electronice descărcabile, publicațiilor electronice
înregistrate pe suport computerizat, publicațiilor
electronice descărcabile sub formă de reviste
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de conferințe,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare de
seminarii, organizarea și conducerea de
simpozioane, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane.

───────

(210) M 2021 06384
(151) 01/09/2021
(732) CHEMFOR BALKAN SRL,

BULEVARDUL REPUBLICII NR.
146, BL. C7, AP. 36, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Chemfor

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 18.07.01

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

37. Forajul sondelor de petrol sau de
gaze, întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor / impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii
de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea

articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate
de reparaţii, repararea încuietorilor de
siguranţă, repararea liniilor electrice, restaurarea
lucrărilor de artă, restaurarea instrumentelor
muzicale, reşaparea anvelopelor, nituire,
pavarea drumurilor, închirierea maşinilor de
măturat străzile, servicii pentru acoperişuri,
protecţie anticorozivă, întreţinerea şi repararea
seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
construcţia de nave, repararea pantofilor,
sterilizarea instrumentelor medicale, curăţarea
străzilor, întreţinerea şi repararea camerelor
de tezaur, întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi
repararea telefoanelor, acordarea instrumentelor
muzicale, echilibrarea anvelopelor, repararea
umbrelelor, construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, gresarea vehiculelor / lubrifierea
vehiculelor, spălarea vehiculelor, lustruirea
vehiculelor, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule (realimentare şi întreţinere),
întreţinerea vehiculelor, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni
a vehiculului, încărcarea bateriilor la vehicule,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.

───────
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(210) M 2021 06385
(151) 01/09/2021
(732) MEGELEA EUGENIU LEONARD,

STR.PRINCIPALA NR.970, JUDEŢ
PRAHOVA, GAGENI, 107025,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ELAN'S ANGLO NUBIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii, capre vii, animale vii, organisme
pentru reproducere.

───────

(210) M 2021 06386
(151) 01/09/2021
(732) SC POLIMED SRL, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR.94, JUDEŢ
BACAU, PODU TURCULUI,
607450, BACĂU, ROMANIA

(540)

Spitalul POLIMED
Podu Turcului

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

43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de ingrijire sanitara
si de infrumusetare pentru persoane, servicii
medicale, servicii veterinare, servicii de igienă
și de îngrijire a frumuseții pentru oameni sau
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06388
(151) 01/09/2021
(732) MAURER IMOBILIARE SA, STR.

ALBATROSULUI NR. 11, AP. 23,
CAMERA 3, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC
SRL, BLD GRIVITEI NR.69, BL.49,
SC.D, AP.32, JUDEŢ BRAŞOV,
BRASOV, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Maurer VILLaGe

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.04.01; 05.01.16; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, servicii de agenţii de import-export,
servicii oferite de un lanţ de magazine,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, analiză de afaceri, cercetare și
servicii de informare comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
marketing, promovarea vânzarilor pentru
terţi, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, servicii de intermediere comercială,
servicii de publicitate, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
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convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
36. Afaceri financiare, servicii financiare și
bancare, servicii bancare online, afaceri
monetare, operaţiuni de leasing, afaceri
imobiliare, servicii imobiliare, colectarea
de fonduri și sponsorizare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
servicii financiare, servicii de agenţie imobiliară,
management imobiliar.
37. Asfaltare, construcții și demolări de clădiri,
servicii de exterminare, dezinsecție și deratizare,
dezinfectare, închiriere unelte, instalații și
echipament pentru construire și demolare
închirierea echipamentelor de construcţii,
construcţie, consultanţă în construcţii, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), furnizarea de informaţii privind
construcţia, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, izolarea clădirilor, supravegherea
construcţiei de clădiri, zidire, zidărie.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, antrenare (instruire),
divertisment de televiziune, divertisment radio,
educaţie fizică, efectuarea de excursii cu ghid,
efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
educaţie religioasă, efectuarea antrenamentelor
de fitness, furnizarea de facilităţi sportive,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), închirierea
echipamentului pentru jocuri, închirierea de
terenuri de sport, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, producţia de
spectacole, servicii de tabere sportive, servicii
de compoziţie muzicală, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de jocuri furnizate online de la
o reţea computerizată, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
servicii de parcuri de amuzament, organizarea

de spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, servicii de club
(divertisment sau educaţie), servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de artă,
servicii oferite de şcoli de grădiniţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii de
pensiune, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, servicii de creşă (crèche), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de aziluri de bătrâni, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de case de vacanţă.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, horticultură şi de silvicultură,
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale, dispersarea de
fertilizatori şi alte substanţe chimice agricole
pe suprafeţe şi pe cale aeriană, servicii
de medicină alternativă, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de saloane
de înfrumuseţare, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, coafură,
îngrijirea sănătăţii, servicii de ingrijire la
domiciliu, servicii de sănătate prin apă (spa),
servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii spitaliceşti, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, manichiură, masaj,
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă, servicii
de control al dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, îngrijirea
animalelor de companie, servicii de fizioterapie,
terapie fizică, prepararea reţetelor de către
farmacişti, servicii de psiholog, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de terapie, tratarea arborilor,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură, asistenţă veterinară,
servicii de machiaj, distrugerea buruienilor.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi, destinate să satisfacă
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nevoile indivizilor, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor materiale şi indivizilor,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, îngrijirea copiilor (babysitting),
servicii de plimbare a câinilor, activităţi funerare,
consiliere în perioada de doliu, servicii de
house sitting (locuirea în casa unui terţ şi
întreţinerea acesteia pe o perioadă temporară),
servicii de reprezentare juridică, mediere,
organizarea întâlnirilor religioase, pet sitting
(îngrijirea temporară a unui animal de companie
aparţinând unui terţ), consultanţă spirituală.

───────

PACHE PROTOPOPESCU
NR. 105, PARTER, CAMERA
101, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

femeiaalege

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
16. Publicații periodice tipărite, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii.
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/

televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de
filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și / sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi

(210) M 2021 06389
(151) 01/09/2021
(732) PRO TV SRL, BULEVARDUL
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sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferinte, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea
de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri

video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate, închiriere, leasing
sau închiriere de programe radio, programe
de televiziune, filme, filme, casete video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,
dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 06390
(151) 01/09/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

FLOROM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben

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

31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură,
semințe de plantat, semințe pentru horticultură,
semințe pentru semănat, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol.
35. Regruparea în avantajul terţilor a semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse

pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de uz
agricol, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare lasemințe de
floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate
de uz agricol, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute
și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cusemințe de
floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la semințe de floarea-soarelui, semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
pentru agricultură, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură, semințe pentru semănat,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, semințe neprocesate de
uz agricol, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globala de calculatoare, cu privire semințe
de floarea-soarelui, semințe naturale, semințe
brute, semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol.

───────
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(210) M 2021 06391
(151) 01/09/2021
(732) BOGDAN CONSTANTIN STAICU,

STR. BATISTE 11, AP. 22, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA FETESTI
11, BL F1, SC C, ET. 1, AP. 26,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SDH Kids
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Carucioare pentru copii, carucioare cu
landouri detasabile, cosuri si prelate pentru
carucioare de copii, genti adaptate pentru
carucioare de copii, carucioare pentru bebelusi
cu suporturi de bebelusi, detasabile
16. Carti si reviste pentru copii, plastilina pentru
copii tipărite, cutii de acurele pentru copii, caiete
de activitati pentru copii, tablite de scris pentru
copii, carti tipărite pentru copii care includ o
componenta audio.
24. Lenjerie de pat pentru copii, prosoape
din materiale textile pentru copii, cuverturi
pentru paturi, pentru copii, ornamente murale,
textile, pentru copii, decoratiuni pentru pereti
din materiale textile, pentru copii, etichete textile
imprimate, pentru copii, perdele si draperii,
pentru copii, pături, pentru copii, lenjerie de pat
pentru nou-nascuti, cuverturi si pături, pentru nou
născuți.
25. Haine, pentru copii, acoperaminte de cap,
pentru copii, incaltaminte, pentru copii.
27. Covoare , carpete si presuri, pentru copii.
28. Piscine gonflabile, pentru copii, articole de
petrecere, sub forma de jucarii, jucarii, jocuri si
articole de joaca, jocuri portabile si jucarii cu
functii de telecomunicatii.

───────

(210) M 2021 06393
(151) 02/09/2021
(732) MADUGALI, STR. GRIVITEI

NR. 67, BL.48, SC.B, AP.3, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING, STR.
DUNĂRII NR. 25/5, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400593, CLUJ, ROMANIA

(540)

MADUGALI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare.

───────

(210) M 2021 06394
(151) 02/09/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

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

(540)

KITY VIT
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(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 04.02.20;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, mov, roz, turcoaz, maro,
negru

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice
pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, aditivi nutriționali pentru
hrana animalelor, de uz medical, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse
speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice - de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,

pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de
uz medical, poțiuni medicinale, polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în
dietă, polen de albine de uz nutraceutic,
plasturi cu suplimente de vitamine, pilule
pentru slăbit, picături de ulei din ficat de
cod, picături cu vitamine, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, mentă
de uz farmaceutic, lăptișor de matcă de uz
medical, lactoză, L-carnitină pentru pierdere în
greutate, preparate cu vitamina B, preparate
cu vitamina C, preparate cu vitamina D,
preparate de uz medical pentru inhibarea
apetitului, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate dietetice pentru
copii, preparate dietetice și alimentare, preparate
folosite ca aditivi la alimente pentru consum
uman (medicinale), preparate multivitaminice,
preparate nutraceutice de uz terapeutic sau
medical, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, preparate
pentru stimularea apetitului, preparate pentru
suprimarea apetitului, produse de panificație
pentru diabetici, produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical,
produse dietetice de cofetărie adaptate pentru
scopuri medicale, produse dietetice pentru
invalizi, produse neutraceutice de uz uman,
scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
săruri de ape minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
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glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal

magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine , ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2021 06395
(151) 02/09/2021
(732) AQUATOR TRANSILVANIA S.R.L.,

STR. SOMEȘULUI, NR. 1C, SAT
FLOREŞTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR. MIHAI
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Aquator Sisteme
de tratare a apei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
11. Filtre pentru apa potabilă, instalații de filtrare
a apei, aparate de filtrare a apei, filtre de
purificare a apei, instalații de purificare a apei,
aparate și mașini pentru purificarea apei.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 11 filtre
pentru apa potabilă, instalații de filtrare a apei,
aparate de filtrare a apei, filtre de purificare a
apei, instalații de purificare a apei, aparate și
mașini pentru purificarea apei.
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39. Transportul și livrarea bunurilor, transportul
de mărfuri, ambalarea bunurilor, depozitarea de
bunuri, distribuirea apei, împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 06397
(151) 02/09/2021
(732) SMARTEPIL SRL, STR. SUCEVIŢA

NR. 14, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051244, ROMANIA

(540)

SMARTEPIL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 06398
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

VITIVINICOLA DEALUL MARE,
NR. 472, BL.CAMERA 3, CORP
C4, COMUNA GURA VADULUI,
JUD. PRAHOVA, GURA VADULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SCARA B, AP. 10,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEALU MARE
PESTE ASTEPTARI

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlata
dealu mare.
39. Servicii de turism vitivinicol (organizarea de
călătorii).

41. Organizarea si coordonarea de evenimente
de degustare de vinuri in scopuri educative si/
sau recreative.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06399
(151) 02/09/2021
(732) SC DOMENIILE BLAGA SRL,

SAT FINTEŞTI NR. 435, JUDEŢUL
BUZĂU, COMUNA NĂENI, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

DOMENIILE BLAGA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────
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(210) M 2021 06400
(151) 02/09/2021
(732) VASILE-ADRIAN SOLOMEȘ, STR.

23 NR. 82, JUDEŢ MARAMUREŞ,
TAUTII-MAGHERAUS, 437345,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

THE GREEN PROJECT
knowledge at work

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.14; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde (PANTONE
7495C), negru (PANTONE Black C)

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

35. Distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promotionale
pentru clienţi.
39. Depozitare de deșeuri, servicii de
depozitare, umplerea mașinilor și a
containerelor, transport și depozitare, colectarea
de deşeuri comerciale, ambalare de produse
în containere, colectare de produse reciclabile,
colectare şi transport de deşeuri electronice,
manipularea containerelor, ridicare de bene
pentru deşeuri, servicii de colectare a deşeurilor
menajere (transport).

───────

(210) M 2021 06402
(151) 02/09/2021
(732) PROMOTIS ID SRL, BD. BRAILEI

NR. 9, BL. 9, AP. 4, JUDEŢ
VRANCEA, FOCŞANI, 620220,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

PROMOTIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenție de publicitate.

───────

(210) M 2021 06403
(151) 02/09/2021
(732) MIHAI BUCSAN, STR. NUCULUI,

NR.3, SAT GEAMANA, JUD.
ARGES, BRADU, 117178, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Society Corporation
since 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.05

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
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pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 06404
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

VITIVINICOLA DEALUL MARE,
SAT GURA VADULUI NR. 472,
BL.CAMERA 3, CORP C4,
JUDETUL PRAHOVA, GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA B,
AP. 10, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500085, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DEALU MARE Peste Așteptări

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.04; 06.01.02

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlata
Dealu Mare.
39. Turism vitivinicol (organizarea de calatorii).
41. Organizarea si coordonarea de evenimente
de degustare de vinuri in scopuri educative si/
sau recreative.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

312

(210) M 2021 06405
(151) 02/09/2021
(732) Borislav Covali Lepei, ALEEA

POIENITEI NR.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300458, TIMIȘ,
ROMANIA
Halina Mariana Covali Lepei,
ALEEA POIENITEI NR.1, AP.7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300458, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

HALLINA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activitati sportive si culturale,
servicii de divertisment, servicii de compozitie
muzicala, pictura pe fata.

───────

(210) M 2021 06407
(151) 02/09/2021
(732) SC RHV TRUCKS SPEDITION

SRL, BLD. 22 DECEMBRIE,
NR.37A, CLĂDIREA CEPROMIN,
PARTER, CAMERA 14, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330166,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

RHV TRANSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 06408
(151) 02/09/2021
(732) SC ENERGIEA CANDLE SRL,

STR. CHILIA VECHE, NR 5,
BL TD17, AP 59, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IZIAPHARM farmacie
pentru trup si suflet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.14; 05.03.20;
11.03.07

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice pentru băi,
preparate cosmetice pentru slăbit, cosmetice,
cosmetice pentru copii, loţiuni pentru păr, luciu
pentru buze, rujuri, preparate fitocosmetice,
preparate pentru ras, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, apă de toaletă, soluţii vaginale pentru
igiena personală sau cu rol de dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
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uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
35. Oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, markening, publicitate online pe
o reţea de calculatoare furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntu, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, publicitate, vanzare online de produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 06410
(151) 02/09/2021
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SA,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDEŢ ILFOV, BRAGADIRU, 1,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Aqua Delta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
care conţin vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conţinut caloric
scăzut.

───────

(210) M 2021 06411
(151) 02/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CHEFI FARA LIMITE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale descărcabile, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
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online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare

cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
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de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea de
concursuri televizate, audiție pentru concursuri
televizate de talente, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06414
(151) 02/09/2021
(732) BANQUE BANORIENT FRANCE

S.A. SUCURSALA ROMÂNIA, B-
DUL UNIRII, NR. 66, BL. K3, ET. S
+P+M, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

BANORIENTFR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Carduri bancare codificate, carduri bancare
cu codificare magnetică, carduri magnetice
codate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri de numerar (magnetice), carduri
de credit magnetice, carduri magnetice de
plată, carduri de debit codificate magnetic,
software de comunicare pe calculator care
permite clienț ilor să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifunctionale pentru
servicii financiare, carduri codificate utilizate
pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, programe de calculator
pentru aspecte financiare, software de
calculator pentru gestionarea tranzacțiilor
financiare, software de calculator pentru
crearea de modele financiare, terminale pentru
plăți electronice, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, terminale pentru carduri
de credit, terminale pentru puncte de vânzare,
terminale pentru procesarea electronică de plăți
efectuate cu card de credit, terminale pentru
puncte de desfacere.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, analiză
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economică în scopuri de afaceri, analiza
afacerilor comerciale, servicii de comerţ.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, planificare financiară, schimb de bani,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, procesare de plăți electronice,
procesarea de tranzacții cu card de debit pentru
terți, realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar, servicii
de plată a facturilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, tranzacții
electronice cu carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare, garanție bancară ipotecară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de asigurare, servicii de evaluare,
servicii imobiliare, servicii de depunere în casete
valorice.

───────

(210) M 2021 06416
(151) 02/09/2021
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU, NR. 20, ETAJ
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WET HARD SELTZER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice care conţin apă seltzer.

───────

(210) M 2021 06417
(151) 02/09/2021
(732) SIDEPO GLOBAL SRL, SOS.

AMARA NR. 19, HALA C10,
DEPOZIT NR. 7, JUDEŢ IALOMIŢA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDEŢ IAŞI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

cameleon TE SCHIMBĂ
DUPĂ SEZON

(531) Clasificare Viena:
03.11.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călători, distribuţie
en gros sau en detail de haine şi produse
vestimentare sau accesorii vestimentare.,
transport articole de îmbrăcăminte, depozitarea
articolelor de îmbrăcăminte, depozitarea și
păstrarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
caritabile, și anume distribuire de îmbrăcăminte,
împachetarea articolelor de îmbrăcăminte în
vederea transportării.

───────

(210) M 2021 06418
(151) 02/09/2021
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU, NR. 20, ETAJ
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

WET MINTY LIME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice care conţin apă seltzer.

───────

(210) M 2021 06419
(151) 02/09/2021
(732) ADX HOLDINGS PTE. LTD.,

238A, THOMSON ROAD, #25-07,
NOVENA SQUARE, SINGAPORE,
307684, SINGAPORE

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

(540)

SWAP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

9. Software de calculator descărcabil pentru
cumpărarea, vânzarea, trimiterea, primirea,
schimbarea și tranzacționarea criptomonedelor,
monedelor digitale, monedelor virtuale,
monedelor activate prin tehnologia blockchain
și a activelor aferente, software de calculator
descărcabil pentru tranzacții în criptomonede,
monede digitale, monede virtuale, monede
activate prin tehnologia blockchain și a activelor
aferente ce folosesc tehnologia blockchain,
contracte inteligente și tehnologii conexe.
42. Furnizare de software online, nedescărcabil,
pentru cumpărarea, vânzarea, trimiterea,
primirea, schimbarea și tranzacționarea
criptomonedelor, a monedelor digitale, a
monedelor vituale, a monedelor activate prin
tehnologia blockchain și a activelor aferente,
furnizare de software nedescărcabil, online, ce
permite tranzacțiile în criptomonede, monede
digitale, monede virtuale, a monedelor activate
prin tehnologia blockchain și a activelor aferente
ce folosesc tehnologia blockchain, contracte
inteligente și tehnologii conexe.

───────
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(210) M 2021 06422
(151) 02/09/2021
(732) ELENA-MADALINA ALEXE,

SAT CHEIA NR. 652D, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA MANECIU,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE,
NR. 51, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CABANA VARFUL
Ciucas est. 1937

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.04.07

(591) Culori revendicate:maro, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne si produse din carne, carne
proaspata, carne de oaie, carne de porc,
carne de vita, carne de manzat, carne
congelată, carne tocată, carne procesată, carne
conservată, carne feliată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne sărată, carne uscata, carne
ambalată, carne preparată, carne afumată,
produse din carne preparate, extracte si
concentrate de carne, cârnaţi, slanina, mezeluri,
salam, pastrame, specialități afumate: kaizer,
costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă,
cotlet, învelișuri pentru cârnați, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve
de carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, feluri de mâncare preparate
din carne sau în care predomină carnea,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea

mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază
de carne, aperitive congelate constând în
principal din carne, babic, ghiuden, cârnați
de oaie, pastramă de oaie, produse lactate,
branza de burduf, smantana, produse lactate
tartinabile, branzeturi ca de exemplu: telemea
oaie, telemea vacă, telemea capră, telemea
bivoliță, urdă, caș, cascaval, cașcaval afumat,
cașcaval maturat, lapte, brânză, crinta, uleiuri și
grăsimi comestibile, fructe și legume conservate,
dulcețuri, compoturi, dulceață de afine, mure,
bujor de munte, zmeură.
30. Șerbet, șerbeturi (produse de cofetărie),
șerbet de zmeură, cafea, cacao, lămâie.
32. Șerbeturi din fructe (băuturi).
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase,
afinată, bujorată, zmeurată, țuică, palincă,
murată.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
desemnate in clasele 29, 30, 32, 33 pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerț
în spațiu fizic și online, cu amănuntul sau cu
ridicata în legătură cu produsele desemnate
in clasele 29, 30, 32, 33, servicii de vanzare
cu amanuntul printr o retea de magazine
proprii, prezentarea produselor desemnate în
clasele 29, 30, 32, 33 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, publicitate, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză.
43. Servicii de unităţi de cazare, cazare
temporară, rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de furnizare de alimente şi
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băuturi, servicii de catering, servicii oferite de un
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii de cantină,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii oferite de rotiserii, servicii ale
bistrourilor, servicii de self-service restaurant,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulota mobila, furnizarea de spaţii pentru
organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2021 06423
(151) 02/09/2021
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,

KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC, RUDNIČKA BB,
GORNJI MILANOVAC, 32300,
SERBIA

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

(540)

BS-M
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Foi, folii și pungi de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii de plastic pentru ambalare
alimente, folii din plastic utilizate ca ambalaje
pentru alimente, foi de plastic pentru împachetat
și ambalat alimente, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, material plastic pentru ambalat.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere, material de capitonat
din materiale plastice, materiale de ambalare,
etanșare și izolare.
29. Învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, învelişuri artificiale pentru brânză
topită.
31. Învelişuri artificiale pentru hrana animalelor
de companie.

───────

(210) M 2021 06424
(151) 03/09/2021
(732) LOTUS SEEDS SRL, STRADA

(540)

Wu Wei Marketing
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 06425
(151) 03/09/2021
(732) SC DEEA STYLE&BEAUTY

CENTER SRL, STR.
POLIGONULUI, NR 243, JUDETUL
SUCEAVA, SCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

IDeeaBox

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 19.01.03

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(Pantone 2414)

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

16. Cutii din carton, cutii confecționate din carton
ondulat.

───────

DOAMNA GHICA, NR. 121,
SECTOR 2, BUCURESTI, 022824,
ROMANIA
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(210) M 2021 06426
(151) 03/09/2021
(732) SJDEFENDERAUTO S.R.L.,

COMUNA AŞTILEU, NR.129A,
JUDETUL BIHOR, SAT CHISTAG,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

laStradă ESTD.2018
FAST FOOD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16; 08.07.25

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de gestionare a vânzărilor,
consiliere cu privire la produse de consum,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, închiriere de standuri
de vânzare, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare cu privire la produse de consum în
legătură cu alimente sau băuturi, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de

gestionare a vânzărilor, servicii de agenții de
import și export, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.

───────

(210) M 2021 06428
(151) 03/09/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON DELAWARE,
19808-1674, ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PROJECT ZERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

321

(210) M 2021 06429
(151) 03/09/2021
(732) YASSER KASEM, STR.

ORHIDEELOR NR.18, JUD. ILFOV,
DOBROEŞTI, 077085, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COMEOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.02; 26.01.04;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului,

───────

(210) M 2021 06430
(151) 03/09/2021
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,

KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC, RUDNIČKA BB,
GORNJI MILANOVAC, 32300,
SERBIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

SPeKtaR

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.07.25; 29.01.01

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

clase:
16. Foi, folii și pungi de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii de plastic pentru ambalare
alimente, folii din plastic utilizate ca ambalaje
pentru alimente, foi de plastic pentru împachetat
și ambalat alimente, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, material plastic pentru ambalat.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere, materiale de ambalare,
etanșare și izolare, material de capitonat din
materiale plastice.
29. Învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, învelişuri artificiale pentru brânză
topită.
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31. Învelişuri artificiale pentru hrana animalelor
de companie.
40. Imprimare.

───────

(210) M 2021 06432
(151) 03/09/2021
(732) BRD - GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(540)

DRUMUL BANILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 06434
(151) 03/09/2021
(732) DEVM8 SRL, STR. POMPILIU

TEODOR NR.2, BLOC C2, ETAJ 2;
AP.8, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

devm8

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6 C), portocaliu (Pantone 1365C)

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice precum
şi cercetarea şi proiectare în legătură cu
acestea, analiză industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de

controlşi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware
şi software ale calculatorului, consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
proiectare de software pentru calculatoare,
proiectarea sistemelor informatice, programare
computerizată.

───────

(210) M 2021 06436
(151) 03/09/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PROJECT ZERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2021 06438
(151) 03/09/2021
(732) CEZ VÂNZARE SA, STR.CALEA

SEVERINULUI, NR 97, ET 1,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

ENERGIADA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 15.09.10;
01.15.03

(591) Culori revendicate:galben, verde,
portocaliu

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

4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din
energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de facturare în domeniul energiei, achiziții
de contracte de furnizare de energie, servicii
de comparare a prețurilor la energie, servicii de
agenții de import-export în domeniul energiei,
furnizarea de informații comerciale, furnizarea
de informații de piață referitoare la produsele si
serviciile de consum.

───────

(210) M 2021 06440
(151) 04/09/2021
(732) MICO AGRILAND SRL, TRAIAN

VUIA, BL. F4 AP. 5, JUDETUL
BUZAU, BUZAU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

HECTARO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 06442
(151) 05/09/2021
(732) VELVET ECA EVENTS SRL,

STR. MANASTIRII NR.50, COM.
ALEXANDRU CEL BUN, JUDEŢ
NEAMŢ, SAT. BISTRITA, 617508,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

VELVET
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(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 26.03.05; 29.01.02; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#D2AF4B)

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

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06443
(151) 05/09/2021
(732) S.C. BACKERS EVENT S.R.L.,

STR. SĂLCIILOR, NR. 8, TR. II,
PARTER, AP. 2, JUDEŢ IAŞI, IAȘI,
700697, IAȘI, ROMANIA

(540)

SENZORIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment.

───────

(210) M 2021 06444
(151) 05/09/2021
(732) A.S.V ANDU GROUP SRL,

STRADA GRADINEI NR.
83,COM.ULMI, JUDEŢ GIURGIU,
ICOANA, 087234, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

NATIVIS

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

325

(210) M 2021 06445
(151) 05/09/2021
(732) MIHAELA CHELCEA, INTRAREA

CRISUL ALB 31, AP 6A,
BUCURESTI, 040726, ROMANIA

(540)

BABY GRIZZ

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule.
41. Educație și instruire.

───────

(210) M 2021 06450
(151) 06/09/2021
(732) I.I. APOSTU VIOREL, STR.

CAZARMII NR. 1, JUDETUL
BRASOV, COMUNA SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Viomar Trans
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de transport de mărfuri, servicii
de transport de agregate, servicii de transport
piatra, servicii de transport nisip, servicii de
transport pamant vegetal.

───────

(210) M 2021 06465
(151) 06/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SHOW ȘI-AȘA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite)
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
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cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor

online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
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de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma ca
serviciu (PaaS), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 06508
(151) 07/09/2021
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SA,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDETUL ILFOV, BRAGADIRU,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ATIFCO foods
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 06.01.02
(591) Culori revendicate:rosu, verde,

albastru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, legume la conservă,
legume gătite, legume uscate, legume
conservate, mâncăruri preparate, fasole, fasole
uscată, fasole fiartă, fasole reprăjită, conserve
de fasole, sos de fasole, linte preparată, linte
(uscată), linte conservată, năut preparat, pastă
de năut, roșii conservate, roșii decojite, roșii
preparate, concentrat de roșii, piure de roșii, suc
de roșii pentru gătit, bulion, pastă de tomate,
ciuperci preparate, ciuperci conservate, ciuperci
comestibile uscate, murături, murături mixte,
conserve și murături, castraveți conservați,
gogoșari conservați, ananas conservă, ananas
uscat, ardei iute murat, stafide, stafide infuzate,
fulgi de cocos, ulei de cocos, unt de cocos, lapte
de cocos, praf de nucă de cocos, nuci de cocos
uscate, pește fructe de mare și moluște (nu vii),
pește conservat, peste în conservă.
30. Orez, orez fiert, orez decorticat, orez
expandat, orez condimentat, orez integral,
orez prajit, orez tapiocă, orez preparat, orez
vermicelli, orez glutinos, orez instant, amestecuri
de orez, orez îmbogățit (negătit), orez artificial
(negătit), salată de orez, orez congelat preparat,
orez sălbatic (preparat), sosuri pentru orez,
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biscuiți de orez, fidele de orez, chipsuri de orez,
orez gătit la aburi, orez gătit și uscat, fulgi de orez
natural, orez congelat preparat cu condimente,
orez măcinat pentru consum uman, produse
alimentare fabricate din orez, pulpă de orez
pentru scopuri culinare, orez (pregătit) folosit
pentru prepararea alimentelor de consum uman,
arpacaș pentru alimentație umană, arpacaș de
ovăz, zahăr, zaharoză, zahăr alb, zahăr lichid,
zahăr cubic, zahăr caramelizat, zahăr fiert, zahăr
granulat, zahăr pudră, zahăr glasat, zahăr brut,
zahăr tos, zahăr brun, zahăr candel, zahăr
turbinado, zahăr pentru dulceață, pastă de zahăr,
mălai, popcorn, popcorn aromat, condimente,
condimente comestibile, condimente alimentare,
condimente uscate, condimente aromate,
arome și condimente, condimente pentru
alimente, preparate de condimente, amestecuri
de condimente, amestec de condimente,
condimente pe bază de legume, amestecuri
de condimente pentru carne de pui, sare cu
condimente, condimente de copt, extracte de
condimente, condimente pentru pizza, sosuri
marinate conținând condimente, ardei iuți uscați
(condimente), condimente pentru floricele de
porumb, condimente sub formă de pudră,
condimente sub formă de prafuri, condimente pe
bază de legume pentru paste, sare, mirodenii,
busuioc uscat, cimbru uscat, foi de dafin uscate,
leuștean uscat, mărar uscat, oregano uscat,
pătrunjel uscat, piper, piper măcinat, boabe
de piper, piper roșu măcinat, boia, usturoi
măcinat, praf de usturoi (condiment), sos de
usturoi (alioli), suc de usturoi, usturoi tocat
(condiment), usturoi prelucrat destinat utilizării
sub formă de condiment, muștar, muștar pentru
alimente, praf de muștar (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, preparate din muștar
pentru alimente, ienibahar, coriandru uscat,
coriandru măcinat, semințe uscate de coriandru
pentru utilizare drept condiment, scorțișoară
(mirodenii), bețișoare de scorțișoară, praf de
scorțișoară (condimente), arome alimentare
altele decat uleiurile esentiale, vanilie (arome)
altele decat uleiurile esentiale, arome de lămâie
altele decat uleiurile esentiale, arome de migdale
altele decat uleiurile esentiale, arome pentru
brânză altele decat uleiurile esentiale, arome
pentru prăjituri altele decat uleiurile esentiale,
arome de unt altele decat uleiurile esentiale,
arome din ceai altele decat uleiurile esentiale,
arome pentru supe altele decat uleiurile
esentiale, arome de cafea altele decat uleiurile
esentiale, arome obținute din fructe altele decat
uleiurile esentiale, arome preparate din pește
altele decat uleiurile esentiale, arome preparate
din carne altele decat uleiurile esentiale, arome

preparate din murături altele decat uleiurile
esentiale, arome pe bază de ciocolată, arome
de fructe, arome de vanilie de uz culinar, arome
preparate din carne de pui, arome alimentare
(altele decât uleiurile esențiale), extracte utilizate
ca arome (nu uleiuri esențiale), arome pentru
gustări (altele decât uleiuri esențiale), arome
de migdale pentru alimente sau băuturi, arome
de lămâie pentru alimente sau băuturi, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru alimente,
cacao, pudră de cacao, pudră de cacao instant,
cacao pentru prepararea băuturilor, amestecuri
pe bază de cacao altele decat uleiurile esentiale,
extracte de cacao pentru consum uman altele
decat uleiurile esentiale, extracte de cacao
utilizate ca arome pentru alimente altele decat
uleiurile esentiale, arome preparate din legume
(altele decât uleiurile esențiale), arome sărate
pentru alimente (altele decât uleiurile esențiale),
semințe prelucrate folosite ca arome pentru
alimente și băuturi, sare de lămâie, bicarbonat de
sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru copt),
muștar boabe (condimente).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, cereale
neprocesate, ciuperci şi trufe proaspete, alge
neprocesate, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de orez și soia, băuturi energizante, băuturi
izotonice, băuturi sportive bogate în proteine,
esențe și extracte de fructe nealcoolice pentru
prepararea băuturilor
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: agricole, cereale, cafea,
ceai, cacao, zahăr, orez, mirodenii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), închirierea
automatelor pentru vânzarea de produs,
pezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comert cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────
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(210) M 2021 06521
(151) 08/09/2021
(732) TRENDYBABIES STORE SRL,

STR. CUIULUI NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TB TRENDYBABIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.19

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

25. Îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru
copii, încălțăminte pentru copii, articole de purtat
pe cap pentru copii, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, costume pentru
copii folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, costume de baie, papuci de baie, costume
de plajă, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
plajă și sandale, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), șepci sportive, căciuli tricotate,
pălării, curele (accesorii vestimentare), accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole pentru
acoperirea capului, articole purtate în jurul

gâtului, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bentițe pentru cap, berete.
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2021 06523
(151) 08/09/2021
(732) DRAGOŞ-OVIDIU ARGEŞANU,

STR. GÂRNIŢEI NR. 8, BL. 36,
SC. 1, ET. 4, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ARGEŞANU DRAGOŞ-OVIDIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, asisten ță
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în leg ătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat.
45. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), furnizare de sprijin
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emoțional pentru familii, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────

(210) M 2021 06526
(151) 08/09/2021
(732) ANA-MARIA CLINCIU, COMUNA

BRATOVOESTI NR. 47, JUDEŢ
DOLJ, SAT BRATOVOESTI, DOLJ,
ROMANIA

(540)

TARAMUL LEILOR
LIONS' REALM

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 29.01.02; 26.01.04; 01.01.05;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoprirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de diverstisment,
aparate pentru jocuri video, articole gimnastică și
de sport, decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06547
(151) 09/09/2021
(732) CATALIN CIUCANU, STR. TRAIAN

NR. 17, JUDEȚ ILFOV, VADU ANEI,
077330, ILFOV, ROMANIA

(540)

meatball king

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210) M 2021 06564
(151) 09/09/2021
(732) ORANGE OPTIC SRL, CALEA

FERENTARI, NR 20,BLOC 126,
SCARA 3,ETAJ 6, AP 89, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SEEN-U

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Ochelari (optică), lentile corectoare (optică),
produse de optică, ochelari, ochelari inteligenți,
ochelari de vedere, suporturi pentru ochelari,
ochelari de soare, tocuri de ochelari, rame de
ochelari, ochelari de mărire, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, rame pentru
ochelari de vedere și ochelari de soare,
lentile pentru ochelari de vedere, ochelari de
vedere (articole optice), ochelari de corecție
pentru daltonism, ochelari de protecție pentru
protejarea ochilor, tocuri de ochelari de vedere,
tocuri pentru ochelari de vedere și de soare,
lentile oftalmologice, lentile optice, lentile, cutii
pentru lentile de contact, lentile de schimb pentru
ochelari, cutii pentru lentilele de contact, lentile
pentru ochelari, lentile pentru ochelari de soare
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu ridicata,
cu amanuntul si online în legătură cu
produse de optica, în special ochelari medicali,
rame, lentile si ochelari de soare, publicitate,

inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
intermediere comercială, gestiunea afacerilor de
comerț cu amănuntul pentru terți, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, regruparea
în avantajul terţilor a ochelarilor, a lentilelor
de contact şi articole de optică (cu exceptia
transportului lor), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, în locaţii
specializate.
44. Servicii de oftalmologie, servicii de
optometrie, servicii prestate de opticieni, servicii
de testare a vederii (opticieni), servicii de
asistență medicală pentru oameni, servicii
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale (screening), servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii de informare cu privire la lentile
de contact, servicii de imagistică optică pentru
diagnosticare medicala, servicii de asistență
medicala, management de servicii de asistență
medicala, furnizare de informații despre servicii
de asistență medicală.

───────

(210) M 2021 06572
(151) 09/09/2021
(732) GUANGDONG OPPO MOBILE

TELECOMMUNICATIONS CORP.,
LTD., GUANGDONG, CHINA

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

(540)

Osleep
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Monitoare (programe de calculator), ceasuri
inteligente, ochelari inteligenți, telefoane mobile,
instrumente de măsurare, senzori de presiune,
senzori de mișcare, aparat de control de la
distanță., software de calculator înregistrat,
sisteme de procesare de date, inele inteligente,
telefoane inteligente, bijuterii care comunică
date, aparate de monitorizare electronice, altele
decât cele pentru uz medical, instrumente de
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măsurare, aparate pentru diagnosticare, altele
decât cele de uz medical, aparate pentru
analize, altele decât cele de uz medical,
brățări conectate (instrumente de măsură),
senzori pentru determinarea poziției, senzori cu
biocip, player portabil multimedia, aparate de
telecomunicații în formă de bijuterii, aparate
de măsură, transductoare, aparate de testare,
nu cele pentru scopuri medicale, dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, monitoare de
afişare video purtabile, aparate de monitorizare,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
playere media portabile, aparate de măsurat,
senzori pentru determinarea vitezei.
14. Ceasuri de mână, cronografe (ceasuri),
ceasuri, instrumente de cronometrare pentru
sport (cronometre), cronometre.

───────

(210) M 2021 06583
(151) 10/09/2021
(732) Andreea Nina Andrei, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 3, JUDETUL
GIURGIU, BULBUCATA, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

NADARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Rochii lungi de seara, sarafane (rochii),
rochii drepte, rochii de mireasa, rochii de tenis,
rochii din piei, rochii de plaja, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, rochii din piele,
rochii de bal, rochii lungi de seara, rochii pentru
domnisoare de onoare, rochii de gala pentru
femei, rochii din imitatie de piele, rochii pentru
sugari si copii mici, rochii si camasi de dama
pentru plaja, turnuri la rochii pentru funde obi
(obiage-shin), muu muu (rochii hawaiiene largi,
cu modele multicolore), costume de dama,
sacouri de gala, pantaloni, bluze de trening,
jachete de trening, pantaloni de trening cu banda
elastica, treninguri (pentru sport), bluze, geci,
geci "bomber", geci din piele, geci cu maneci.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata,
servicii de comert online, cu amanuntul si
ridicata.

───────

(210) M 2021 06584
(151) 10/09/2021
(732) BEST IMAGE AGENCY SRL,

STR. MOSTENI NR. 77, JUDETUL
GIURGIU, MOSTENI, 087236,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

UTOPIA LAKE VIEW
(531) Clasificare Viena:

29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 06.01.02
(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
închiriere de camere ca locuință temporară,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
organizare de cazare temporară, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de cazare
pentru evenimente, servicii de cazare pentru
vacanțe, închiriere temporară de camere,
închirieri de spații de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri
și plecări), servicii de recepție pentru cazare
temporară (înmânare de chei), servicii de
închiriere de camere, furnizarea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hoteluri, rezervări de pensiuni,
rezervări la restaurant, rezervari de hoteluri,
rezervari la hoteluri, rezervări pentru restaurante
și mese, rezervări de hotel pentru terți, servicii
de rezervări la restaurant, furnizare de informații
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online despre rezervări de cazare pentru
concediu, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii de agenții de turism privind rezervări de
cazare.

───────

(210) M 2021 06585
(151) 10/09/2021
(732) NICHE RECORDS, STR.

ARCUȘULUI, NR. 6A, PARTER,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

niche records

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare online, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu: cd-
uri cu muzică, benzi audio pre-înregistrate
cu muzică, benzi audio pre-înregistrate, non-
muzicale, benzi audio digitale pre-înregistrate,
benzi audio preînregistrate, casete cu bandă
înregistrate, casete preînregistrate, cd-uri pre-
înregistrate cu muzică, discuri (înregistrări
audio), discuri optice care conțin muzică, discuri
înregistrate cu conținut audio, discuri înregistrate
cu conținut video, înregistrări audio, înregistrări
muzicale, înregistrări muzicale sub formă de
discuri, discuri de vinil.

───────
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 08658
27/11/2020 VICENȚIU FLOREA R:. L:. Phoenix 32 Or:.

București
15

2 M 2021 00434 21/01/2021 IOAN FLEȘER Domeniile Blajului 15
3 M 2021 00579 27/01/2021 ASOCIATIA PENTRU

PROMOVAREA
TURISMULUI DIN ORADEA
SI REGIUNE (APTOR)

VISIT ORADEA 15

4 M 2021 00990
09/02/2021 PROJECT CENTER

INTERMED 2004 SRL
PROJECT CENTER 19

5 M 2021 01553 26/02/2021 CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI
CONTABILILOR AUTORIZAȚI
DIN ROMÂNIA

EU Tax News 19

6 M 2021 01702 04/03/2021 BISERICA EVANGHELICĂ
C.A. DIN BRAȘOV -
PAROHIA BRAȘOV

BLACK CHURCH 20

7 M 2021 01708 04/03/2021 EMS CAVE SRL Peştera Valea Cetăţii 28

8 M 2021 01718
04/03/2021 CIPRIAN

CONSTANTINEANU
ebiЯGo 28

9 M 2021 01798 08/03/2021 MACONDO INVEST S.R.L. CASA MIȚA BICICLISTA 29

10 M 2021 02754
05/04/2021 NOVAMET INVEST SRL wash point 24H Spălătorii

automatizate self service
29

11 M 2021 03212 20/04/2021 SHOCK SECURITY S.R.L. SS SHOCK SECURITY 30
12 M 2021 03213 20/04/2021 LUXOR SECURITY S.R.L. LS LUXOR SECURITY 31

13 M 2021 03214
20/04/2021 ROBUST GUARD SECURITY

S.R.L.
RGS ROBUST GUARD
SECURITY

31

14 M 2021 03377
23/04/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Cântarea României 32

15 M 2021 03378
23/04/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA S.R.L.
Cântarea României, festival
naţional

37

16 M 2021 03478

28/04/2021 GENERAL TRANSCOM SRL PRIMAFARM Sanatate din
Prima Rețetă proprie de forte
gel Farmacist Eugen Marcu

42

17 M 2021 03549
04/05/2021 POLICALITA SRL P POLICALITA Calitatea

gustului!
42

18 M 2021 03601 06/05/2021 SLEIMAN MOURTADA French Clinique CHIRURGIE
ORO-MAXILO-FACIALA
Estetica si volumetrie faciala

43

19 M 2021 03744
12/05/2021 ASOCIATIA FOTOCLUB

ORIZONT SIBIU
International Photographic
Salon Sibiu

43

20 M 2021 03866 17/05/2021 COLETE ONLINE SRL Colete Online 46
21 M 2021 03909 18/05/2021 GABRIEL VOIC 47
22 M 2021 04014 20/05/2021 IKON TRADING SRL DALBA 47

23 M 2021 04029
20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS

LTD
SUPERBET SuperExtra 47

24 M 2021 04069
21/05/2021 BIG-VAL COM S.R.L. VAL D`ORO SUC 100%

NATURAL
48
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(210) (151) (732) (540)

25 M 2021 04080
21/05/2021 IONUT GABI RAILEANU Reposturare By Ionut

Raileanu
49

26 M 2021 04157 25/05/2021 ALGABETH COM SRL FUNERALIA 49

27 M 2021 04159
25/05/2021 ALEXANDRU-DARIUS

SIMIONCA
CASTEL DRACULA
TRANSILVANIA

50

28 M 2021 04163 25/05/2021 LIBRARIE.NET SRL Librarie.net 50

29 M 2021 04165
25/05/2021 ANDREI-SILVIU LĂLUCIU Privé BY ADRIANA

VARVAROI
51

30 M 2021 04173 26/05/2021 FILTER DEVELOPMENT SRL U personal uniforms 51

31 M 2021 04190
10/06/2021 TIM TRADE 64

DISTRIBUTION SRL
MAKRA LANGOS 52

32 M 2021 04249 28/05/2021 AZRA FRESH FRUCT SRL CARDIO ENERGY DRINK 52

33 M 2021 04288
31/05/2021 SURF TRIP INTERNATIONAL

SRL
SURFACADEMY 53

34 M 2021 04304
01/06/2021 COVORESCU S.R.L. Covorescu SPĂLĂTORIE

COVOARE
54

35 M 2021 04333

02/06/2021 PALINCA LU' TATA SRL TS Pălincă din Ţara Silvanei
Distilat din prune Produs din
distileria EUGE de SC Palinca
Lu' Tata SRL

54

36 M 2021 04338 02/06/2021 VP CEREALE BZ SRL VP CEREALE 55
37 M 2021 04407 06/06/2021 ADRIAN GABRIEL MIHAILA ADNANA 55

38 M 2021 04418
07/06/2021 RAVENCLAW CONSULT SRL THE ROYAL POND

STURGEON DELICES
56

39 M 2021 04506 10/06/2021 NICOLAE-MIHAI CĂPEȚ STONEBIRD FESTIVAL 56

40 M 2021 04558

11/06/2021 BEST EUROPEAN
SERVICES & SOLUTIONS
SRL

CONTESTO TEHNOLOGY
FOR JUSTICE JUSTICE FOR
ALL

57

41 M 2021 04565

11/06/2021 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA GutaPrim
Formulă concentrată cu 19
extracte premium

57

42 M 2021 04634 14/06/2021 BALOGH EDGAR LEVENTE BIG RENT 58
43 M 2021 04644 15/06/2021 SUPERDJ SRL SUPER DJ 59

44 M 2021 04691

16/06/2021 GEORGIANA POPA MAESTRO EGO MINDLESS
MANIFESTA-TI CU
SMERENIE MARETIA

59

45 M 2021 04736
17/06/2021 CRISTINA SAVA PINK DIAMOND ROMANIA

by Cristina Sava
60

46 M 2021 04757

18/06/2021 PRIMĂRIA BORȘA Borşa STAȚIUNE TURISTICĂ
NAȚIONALĂ NATIONAL
TOURISTIC RESORT

60

47 M 2021 04781
18/06/2021 BIO BANAT ORG SRL Finețuri Fine din Banat Bio

Banat
61

48 M 2021 04791

21/06/2021 SC ASCO TOOLS SA ASCO TOOLS PRECIZIE
PERFORMANTA
PERFECTIUNE

63

49 M 2021 04819
22/06/2021 AGROLAND BUSINESS

SYSTEM SA
EggLand 64
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(210) (151) (732) (540)

50 M 2021 04821 22/06/2021 HANDMADE PASTA S.R.L. RĂSTĂUȚE Maramureșene 64

51 M 2021 04827
22/06/2021 TEHMAG SHOP S.R.L. DDG DEPOZITUL DE

GENERATOARE
65

52 M 2021 04841
23/06/2021 ASOCIATIA CASA DINTRE

TEI
AGENDA JURISTULUI 65

53 M 2021 04860 23/06/2021 VISUM OPTIMED SRL OFTALMED 66

54 M 2021 04920
25/06/2021 ALEXANDRU DRĂGOI PASH PIESE AUTO SECOND

HAND
70

55 M 2021 04926

25/06/2021 EXTRAMALL
INTERNATIONAL GROUP
SRL

CLEAR HYGIENE WATER 71

56 M 2021 04982
29/06/2021 GHEORGHE BALIKA THE MOOD SPECIALITY

COFFEE & DRINKS
71

57 M 2021 04988 30/06/2021 SC WEST CO IMPEX SRL west pools 73
58 M 2021 04990 30/06/2021 CONSTANTIN COVALIU ZAZEN 74
59 M 2021 05002 30/06/2021 PEL-ILIE S.R.L. PASUL PALMA 74
60 M 2021 05028 01/07/2021 SABA NEAGU-KARKHI CLINICA DR. K 75

61 M 2021 05031
01/07/2021 TRICAPITAL BBT GROUP

SRL
TriCAPITAL IMOBILIARE 75

62 M 2021 05033
01/07/2021 RAA ENTERTAINMENT &

EVENTS S.R.L.
Copiii spun cu Virgil Ianțu 76

63 M 2021 05038 01/07/2021 SILVIU BALAN NIMBIO 78

64 M 2021 05041

01/07/2021 DEALUL CU AFINE SRL DEALUL CU AFINE
ROMANIA/TRANSYLVANIA
WE ARE NATURE

78

65 M 2021 05059
02/07/2021 UAT PODARI SRL SERVICIUL DE PAZĂ

PODARI
78

66 M 2021 05069 03/07/2021 COSTEL-ALEXANDRU LAIB GAO AMANET 79
67 M 2021 05104 05/07/2021 MIHAI JUNCAR maxiloMED Academy 79
68 M 2021 05129 06/07/2021 S.C. RANCASKI S.R.L. Râncaski Park 80
69 M 2021 05130 06/07/2021 S.C. RANCASKI S.R.L. RÂNCASKI 80

70 M 2021 05154
06/07/2021 TEMPINI SOLUTIONS RO

S.R.L.
RHINO GRES CERAMICA SI
PARCHET ITALIA

80

71 M 2021 05157
06/07/2021 TRACIA TRACTOR

COMPANY S.R.L.
TRACIA TRACTOR 83

72 M 2021 05161

21/04/2010 HUGWORLD
INTERNATIONAL
DISTRIBUTIONS,S.L.

AURA Despierta tus Sentidos 83

73 M 2021 05173
07/07/2021 INOPACT S.R.L. INOPACT consultanță în

afaceri
84

74 M 2021 05184 08/07/2021 WARP CONNECTION SRL myintranet 84

75 M 2021 05186

08/07/2021 EUROPEAN FAIR TRADE
SRL

INIMA APEI CU DRAGOSTE
PENTRU APĂ APĂ
MINERALĂ PLATĂ

85

76 M 2021 05205
12/07/2021 MIHAITA-SORIN NOGHI Centru Nautic COLIBITA

Powered by Comura
86

77 M 2021 05211 08/07/2021 VIOREL CIUMAC Tonic Band 87
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78 M 2021 05217
08/07/2021 ANA SI CORNEL SRL Ana și Cornel SALAM

ROMÂNESC
87

79 M 2021 05239 09/07/2021 WEBSEED SRL BLENDMIX 88
80 M 2021 05251 11/07/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. PROASPETE de la noi 88

81 M 2021 05270

12/07/2021 VICTOR BEBIEN IMPEX SRL VBI BUNATATI DIN
ROMANIA CAMARA
BOIERULUI

89

82 M 2021 05308
14/07/2021 FUNDAŢIA ''DR.VICTOR

BABEŞ''
Reabilitare Respiratorie ''un
suflu nou''

90

83 M 2021 05345 15/07/2021 SABA NEAGU-KARKHI DR. KARKHI 90

84 M 2021 05350
15/07/2021 MIT CLIMA DISTRIBUTION

SRL
Termit 90

85 M 2021 05393
16/07/2021 SANVERO HEALTHCARE

SRL
Sanvero Healthcare 91

86 M 2021 05421
19/07/2021 MANAGEMENT

CERTIFICATION S.R.L.
MC Management Certification 91

87 M 2021 05425

19/07/2021 TREPADUS MIHAIL
MARICEL INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

Honey Hive 92

88 M 2021 05457
20/07/2021 SC BEGA TURISM SA TIMISOARA CONVENTION

CENTER
94

89 M 2021 05502
22/07/2021 CERTION S.R.L. JAKOB SONNE POIANA

BRAȘOV RESORT
95

90 M 2021 05531 23/07/2021 S.C.B.D.G. IMPORT S.R.L. TRANSYLVANIAN MIST 96
91 M 2021 05532 23/07/2021 GO PLAY INVESTMENT SRL Playerfy 96

92 M 2021 05560
26/07/2021 TURISM COVASNA SA C COVASNA COMPLEX

BALNEAR
97

93 M 2021 05561 26/07/2021 TURISM COVASNA SA C TURISM COVASNA 97

94 M 2021 05563

26/07/2021 TURISM COVASNA SA C CENTRUL BALNEAR
COVASNA PREVENŢIE
- TRATAMENT -
RECUPERARE

98

95 M 2021 05564
26/07/2021 TURISM COVASNA SA C CERBUL COMPLEX

BALNEAR
98

96 M 2021 05565
26/07/2021 TURISM COVASNA SA C CAMPING VALEA

ZÂNELOR
99

97 M 2021 05572 26/07/2021 DON RADOS WORLD SRL MB by Motobiker 99

98 M 2021 05576
26/07/2021 AUTO AS INTERNATIONAL

SRL
PIESE AUTO AS 100

99 M 2021 05592

27/07/2021 S.C. VP AUTHENTIC
PRODUCTS DEVELOPMENT
S.R.L.

VARIOUS VP COSMETICS 100

100 M 2021 05646
29/07/2021 S.C. WIND SOFT GRUP

S.R.L.
8TEAM ERP 101

101 M 2021 05658
29/07/2021 GDPR VIRTUAL HUB S.R.L. Reach NoBreach by GDPR

Virtual Hub
102

102 M 2021 05663
29/07/2021 IONUŢ BALTEŞI

IONUŢ RĂZVAN PLETEA
ORALSTORE smile unlimited 108
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103 M 2021 05673
11/08/2021 LITE GLOBAL MOBILITY

SRL
Panamea 108

104 M 2021 05696 30/07/2021 GING PROD SRL KIDS taxi 109

105 M 2021 05818
06/08/2021 CLAUDIU ADRIAN

BAJENARU
ARBOSERV 109

106 M 2021 05834 06/08/2021 FORBAKE SYSTEMS SRL BAKE for you 109

107 M 2021 05843

08/08/2021 SC BANAT NETWORK
INTEGRATED
COMMUNICATIONS SRL

MARINA MOLDOVA VECHE 110

108 M 2021 05847
09/08/2021 NECULAI STEFAN-SILVIU XPLICIT APPAREL

ESTABLISHED X 2012
112

109 M 2021 05912
11/08/2021 AVANTGARDE MEDICAL

DENT SRL
Implant Institute 120

110 M 2021 05963

13/08/2021 BERGENBIER S.A. Fresh APPLE & PEAR
WITHOUT PRESERVATIVES
AND ARTIFICIAL COLORS

120

111 M 2021 05964

13/08/2021 BERGENBIER S.A. Fresh RASPBERRY &
BLUEBERRY WITHOUT
PRESERVATIVES AND
ARTIFICIAL COLORS

121

112 M 2021 05966 13/08/2021 ANNE MARIE HUIDEȘ ai-curat 121
113 M 2021 05976 15/08/2021 ZAMO SHOP SRL osanit 122

114 M 2021 06066
26/08/2021 S.C. WE OFFER ALL

SERVICE HR INC S.R.L.
Lia 123

115 M 2021 06078
19/08/2021 S.C GLOBAL REAL ESTATE

DEVELOPMENT SRL
PITESTI RESIDENCE 124

116 M 2021 06082
19/08/2021 SC VYSCOAT FASHION SRL STIRI EST

WWW.STIRIEST.RO
124

117 M 2021 06101

20/08/2021 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART ECO

125

118 M 2021 06104
02/09/2021 BOGDAN-GEORGIAN

ANGHEL
WE ARE VOODOO 125

119 M 2021 06109

20/08/2021 PATRU AGRO SRL TEHNOLOGIE DE
PREINOCULARE
FITOSTART PREMIUM

126

120 M 2021 06123
25/08/2021 ROBERT-LAURENTIU-

NICOLAE GURAN
CORMORANII 126

121 M 2021 06136 30/08/2021 ALL IN ONE LEARNING SRL ALL IN ONE LEARNING 127

122 M 2021 06163
23/08/2021 THE ICONIC ESTATE S.A. RHEINEXTRA MAGNIFIQUE

BRUT ESTD 1892
127

123 M 2021 06165 23/08/2021 SC KINETO CONSULT SRL Kineto CONSULT 128
124 M 2021 06203 25/08/2021 VITISIM COTEȘTI S.R.L. Mon Rose by Pandora 128

125 M 2021 06204
25/08/2021 SLH CAPITAL SRL Vitalitas Centru de longevitate

activă
128

126 M 2021 06206 25/08/2021 AHMED DAVID ALTUNCI EYFEL 129

127 M 2021 06207
25/08/2021 SC TERMO AMBIENT

DESIGN SRL
CALDORE 130

128 M 2021 06208 25/08/2021 YONGQIANG XU IDei 130
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129 M 2021 06211
25/08/2021 AURORA COM SRL AURORA DUPĂ REȚETE

VECHI
131

130 M 2021 06212
25/08/2021 PEDALAS RO SRL PEDALAS MOVING FOR A

BETTER LIFE
133

131 M 2021 06213 25/08/2021 VITISIM COTEȘTI S.R.L. mon rose by Pandora 134

132 M 2021 06214
25/08/2021 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
ed EUROPEAN DRINKS
INTERNATIONAL

134

133 M 2021 06215

25/08/2021 COMPAGNIE FINANCIÈRE
ET DE PARTICIPATIONS
ROULLIER SA

IRYS 135

134 M 2021 06219 25/08/2021 TIMO SERV SRL Pretzelino JOY 135

135 M 2021 06220
25/08/2021 QUANTUM CONSTRUCT

SRL
Q QUANTUM GROUP 136

136 M 2021 06221 25/08/2021 MIHAI DUICU Check-in Coffee 137
137 M 2021 06223 25/08/2021 ALEXANDRA GOSPODARU PESCARIA TOHANIA 137

138 M 2021 06224
25/08/2021 ADINA BUZATU

SARA DENISE ARZAN
STREET ADINA BUZATU 138

139 M 2021 06225 25/08/2021 MIB PRODCOM SRL Aluneta 138
140 M 2021 06226 28/08/2021 RADU-BOGDAN TIRINTICĂ 139

141 M 2021 06227
25/08/2021 SC COMOARA MUNȚILOR

TRASEE MONTANE SRL
COMOARA MUNȚILOR
Trasee montane

139

142 M 2021 06228 25/08/2021 MEGA PRINT S.R.L. Te Me 140

143 M 2021 06229
25/08/2021 ALEXANDRU-MARIAN

FLOREA
CANTEMIR 140

144 M 2021 06231
25/08/2021 BOGDAN-CRISTIAN

GEORGESCU
meșterulbun 141

145 M 2021 06233 25/08/2021 ALYMAR BUSINESS SRL Alyshor 141

146 M 2021 06235
25/08/2021 GABRIEL CRISTIAN

BUZDUGAN
CăsuţeCăţei 141

147 M 2021 06236 26/08/2021 MEDIA DEFENDER SRL VACCIN.LIVE 142
148 M 2021 06237 26/08/2021 A&A MEDICAL VET SRL A&A Medical Vet 142
149 M 2021 06238 26/08/2021 DIANA-ELENA CRISTIAN Sonica 145
150 M 2021 06239 26/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Alergiclar by QF 145
151 M 2021 06240 26/08/2021 Q.F. LABORATORIES SRL Dermaticlar by QF 146

152 M 2021 06241
26/08/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Îngerii Păzitori 146

153 M 2021 06242 26/08/2021 LAURENȚIU CRĂCIUN LAURENȚIU CRĂCIUN 151
154 M 2021 06243 26/08/2021 MANCUNIANS GROUP SRL Karaffe 151
155 M 2021 06244 26/08/2021 DAMY ORTOMED SRL MEDTOTAL 152

156 M 2021 06245
26/08/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Vinerea Filmului Românesc 154

157 M 2021 06247 26/08/2021 SMART RAINBOW SRL FEVERLESS 159
158 M 2021 06248 26/08/2021 FEODOR SIMION Jarinka 160

159 M 2021 06253
26/08/2021 ROMTOX SALES GROUP

SRL
YUMOŞ 161

160 M 2021 06254 26/08/2021 SCENTUM OBSESSION SRL My CARNAL ROUGE Boudoir 162
161 M 2021 06255 26/08/2021 BEST SRL ZIPPY 162
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162 M 2021 06256 26/08/2021 BEST SRL NATURROS 162

163 M 2021 06259
26/08/2021 COMPANY BUSINESS

HOARĂ SRL
CBH 163

164 M 2021 06260 26/08/2021 SC FREEVOLT SRL www.freevolt.ro 163

165 M 2021 06261
26/08/2021 MICCA ROM SRL Vopsele Colorate Profesionale

MICCAROM
163

166 M 2021 06264 26/08/2021 SC MEDIAUNO SRL REPOWER ROMANIA 164

167 M 2021 06265
26/08/2021 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL NOCTURNE 164

168 M 2021 06266
26/08/2021 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL OPUS NOCTURNE 164

169 M 2021 06267
26/08/2021 TRANS-IMPEX STEFANIA 95

SRL
BitzAgro "Furaje Bine Făcute" 165

170 M 2021 06268
26/08/2021 NEMIRA PUBLISHING

HOUSE SRL
EDITURA NEMIRA 165

171 M 2021 06270

26/08/2021 ALINA-IONELIA ANGHEL
TUDORUŢA-ANCUŢA
BRĂHAIŢĂ

RESTART CAMP o şansă
pentru viitorul tău

166

172 M 2021 06271
26/08/2021 NEMIRA PUBLISHING

HOUSE SRL
NEMIRA PUBLISHING
HOUSE

167

173 M 2021 06273 27/08/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. lowie soft & gentle 167
174 M 2021 06274 27/08/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. Dolcini CaoKid 170
175 M 2021 06275 27/08/2021 ANTECH CONSULTING SRL acrom 170

176 M 2021 06276
27/08/2021 CONSTAR DEVELOPMENT

SRL
Nobilis Residence 171

177 M 2021 06277 27/08/2021 MARIA-ANCA NICOLESCU Y - MUNO HEALTH LINE 171

178 M 2021 06278
27/08/2021 CLINICA OANA NICOLAU

SRL
CLINICA OANA NICOLAU 171

179 M 2021 06279 27/08/2021 ALPIN 57 LUX S.A. VREAU ALPIN . RO 172
180 M 2021 06280 27/08/2021 FLUID STRUCT SRL FEMCAS 172

181 M 2021 06281
27/08/2021 OTTOMAN CUISINE SRL O Ottoman's Good food is

good mood
173

182 M 2021 06282
27/08/2021 POWER SUPPLY SYSTEMS

UPS SRL
PSS POWER SUPPLY
SYSTEMS UPS

173

183 M 2021 06285
27/08/2021 POWER SUPPLY SYSTEMS

UPS SRL
ALWAYS ON 174

184 M 2021 06288
27/08/2021 EUROSTOC ONLINE

INTERNATIONAL SRL
HESSA 174

185 M 2021 06289 27/08/2021 TIESSA COLLECTION SRL Tiessa 189
186 M 2021 06291 27/08/2021 NORAD TIME SRL KRASSBURGER 220
187 M 2021 06292 27/08/2021 ZOOM TOYS SRL AVALEEA 221
188 M 2021 06300 30/08/2021 FLIGHT EXPERIENCE SRL FlightX 222
189 M 2021 06302 30/08/2021 TRADI TEX PROD SRL Odorasul Mamei 222
190 M 2021 06307 30/08/2021 Claudia-Daniela Bistriceanu Şazătoare muzicală 222

191 M 2021 06308

30/08/2021 SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED
SRL

MENOVERT 223



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

344

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

192 M 2021 06309
30/08/2021 MED LIFE SA RoMâine SISTEMUL

MEDICAL MedLife
223

193 M 2021 06310 30/08/2021 STROLEX SGB SRL VisulParintilor.ro 225

194 M 2021 06312
30/08/2021 MODERN MARKET PLACE

SRL
DELINY 225

195 M 2021 06315 30/08/2021 ROFIX COLOR DESIGN SRL MURALI STORE 246
196 M 2021 06318 30/08/2021 MAGIC ROMINVEST SRL Cofetaria Magic 2001 247
197 M 2021 06319 30/08/2021 LA MIRCEA MĂCELARU SRL LA MIRCEA MĂCELARU 247
198 M 2021 06320 30/08/2021 GALUT IOAN ANDREI GOODBYE TO GRAVITY 248
199 M 2021 06321 30/08/2021 ANDREAS SORIN SUCIU BUCĂTĂRESCU 248

200 M 2021 06323
30/08/2021 BARILLA G. E R. FRATELLI -

SOCIETÀ PER AZIONI
UN SEMN DE IUBIRE 248

201 M 2021 06326 30/08/2021 AETHER SRL AETHERNATIV 249

202 M 2021 06329
30/08/2021 ANDREI-RĂZVAN NIȚU ON TOP CHALET ACASĂ,

ÎNTRE MUNȚI
250

203 M 2021 06330 30/08/2021 PROTECT PHONE S.R.L. N NYTRO 250
204 M 2021 06331 30/08/2021 KMG ROMPETROL SRL OIL CRAFT 258
205 M 2021 06332 30/08/2021 Tesla, Inc. TESLA 259
206 M 2021 06333 30/08/2021 Tesla, Inc. TESLA 260
207 M 2021 06334 30/08/2021 MEDIA SKY SERV SRL Stero Slots 261
208 M 2021 06335 30/08/2021 MEDIA SKY SERV SRL Stero Slots 261
209 M 2021 06336 30/08/2021 REMIG PRES SERV SRL itStoc.ro 262

210 M 2021 06339
31/08/2021 RIPOSTA AGRO TURISM

SRL
BILETE DE PAPAGAL 262

211 M 2021 06340 31/08/2021 PANȚURU IULIA B 265

212 M 2021 06341
31/08/2021 SOCIÉTÉ DES PRODUITS

NESTLÉ S.A.
NAN H.A. 266

213 M 2021 06342 31/08/2021 PANȚURU IULIA Beautiful aging 267
214 M 2021 06344 31/08/2021 HOTEL VICTOR SRL HOTEL VICTOR 268
215 M 2021 06345 31/08/2021 ZADILOC SRL Z Zadiloc 268

216 M 2021 06346
31/08/2021 PIRAMID INTERNATIONAL

SA
PIRAMID 269

217 M 2021 06347 31/08/2021 KANDIA DULCE SA ULPIO COOKICOFF 270
218 M 2021 06348 31/08/2021 KANDIA DULCE SA ULPIO VITALO 270

219 M 2021 06349
31/08/2021 RADU NICOLAE BALAS

PANATZIU
(MOTOR)BIKE 271

220 M 2021 06351 31/08/2021 ANDREI TINU ADEVĂRUL 271

221 M 2021 06352
31/08/2021 METALS SUPPLY

CONSULTING S.R.L.
CEAHLAUL 1919 PIATRA
NEAMT

272

222 M 2021 06353
31/08/2021 ROXANA EMMA

BRASOVEANU
busy baby BOARD 274

223 M 2021 06357
31/08/2021 ALEXANDRU NEAGU-

KARKHI
Clinica DR.K AESTHETICS
MEDICAL CENTER

275

224 M 2021 06358
31/08/2021 LUBIANA I & A CONCEPT

S.R.L.
Colţ De Rai SERVICII
FUNERARE

275

225 M 2021 06359
31/08/2021 GABRIEL VOICU LAZY BEACH TASTE,

ENJOY, LIVE
276
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226 M 2021 06360 31/08/2021 GABRIEL VOICU CONFORT VILLAS 277

227 M 2021 06361
31/08/2021 ALEXANDRU NEAGU-

KARKHI
DR.K DOCTOR ALEX
KARKHI

277

228 M 2021 06362
31/08/2021 CONSTANTIN ALEXANDRA Bloemen Florist Supply

Center
277

229 M 2021 06364 31/08/2021 SC DIALEXTOY SRL EvoSmart 278

230 M 2021 06365
31/08/2021 CRAFT FLOWERS SRL AVENTURILE LUI ROSKY ŞI

COCO
280

231 M 2021 06366 31/08/2021 FLODAS SKY TURISM SRL CLĂTITE DE POVESTE 280

232 M 2021 06367
31/08/2021 ALEXANDRU NEAGU-

KARKHI
Dr. Alexandru Karkhi FACE
AESTHETICS EXPERT

281

233 M 2021 06368
31/08/2021 GEORGE CRISTIAN

COMANEANU
IPeak adventure 281

234 M 2021 06369
01/09/2021 OCTAVIAN -VALENTIN

CUTURESCU
VOL café 282

235 M 2021 06370 01/09/2021 S.C. COFFEE PLACE S.R.L. Puerto Café 282

236 M 2021 06372
01/09/2021 PĂTRASCU SANDA-

FLORICA,
Amoresse 284

237 M 2021 06374
01/09/2021 GENERAL ME.EL ELECTRIC

SRL
GME SC GENERAL ME.EL
ELECTRIC SRL

285

238 M 2021 06375 01/09/2021 MARIA GAL RECO IMOBILIARE 287

239 M 2021 06377
01/09/2021 IULIUS MANAGEMENT

CENTER SRL
Go local Creştem afaceri
locale

288

240 M 2021 06378 01/09/2021 GOOD CARS ONLINE S.R.L all 4 cars 295

241 M 2021 06379
01/09/2021 PHILIP MORRIS BRANDS

SÀRL
PARLIAMENT CODE
EDITION

296

242 M 2021 06380
01/09/2021 SMART IMPORT TOP

MARKET S.R.L.
SMARTIC 296

243 M 2021 06381
01/09/2021 ALIRA RECRUITMENT SRL AliRa Recruitment Passion for

Finding Right People
298

244 M 2021 06382
01/09/2021 "OPEN TEAM" SRL TEAM Courier NOI CHIAR

LIVRĂM LA TIMP
298

245 M 2021 06383 01/09/2021 MEDICHUB MEDIA SRL Dietetician.ro 299
246 M 2021 06384 01/09/2021 CHEMFOR BALKAN SRL Chemfor 299

247 M 2021 06385
01/09/2021 MEGELEA EUGENIU

LEONARD
ELAN'S ANGLO NUBIAN 301

248 M 2021 06386
01/09/2021 SC POLIMED SRL Spitalul POLIMED Podu

Turcului
301

249 M 2021 06388 01/09/2021 MAURER IMOBILIARE SA Maurer VILLaGe 301
250 M 2021 06389 01/09/2021 PRO TV SRL femeiaalege 303

251 M 2021 06390
01/09/2021 COMPANIA SEMINTE

FUNDULEA S.R.L.
FLOROM 305

252 M 2021 06391
01/09/2021 BOGDAN CONSTANTIN

STAICU
SDH Kids 306

253 M 2021 06393 02/09/2021 MADUGALI MADUGALI 306
254 M 2021 06394 02/09/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. KITY VIT 306

255 M 2021 06395
02/09/2021 AQUATOR TRANSILVANIA

S.R.L.
Aquator Sisteme de tratare a
apei

308
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256 M 2021 06397 02/09/2021 SMARTEPIL SRL SMARTEPIL 309

257 M 2021 06398

02/09/2021 ASOCIATIA PROFESIONALA
VITIVINICOLA DEALUL
MARE

DEALU MARE PESTE
ASTEPTARI

309

258 M 2021 06399 02/09/2021 SC DOMENIILE BLAGA SRL DOMENIILE BLAGA 309

259 M 2021 06400
02/09/2021 VASILE-ADRIAN SOLOMEȘ THE GREEN PROJECT

knowledge at work
310

260 M 2021 06402 02/09/2021 PROMOTIS ID SRL PROMOTIS 310

261 M 2021 06403
02/09/2021 MIHAI BUCSAN Society Corporation since

2021
310

262 M 2021 06404

02/09/2021 ASOCIATIA PROFESIONALA
VITIVINICOLA DEALUL
MARE

DEALU MARE Peste
Așteptări

311

263 M 2021 06405
02/09/2021 Borislav Covali Lepei

Halina Mariana Covali Lepei
HALLINA 312

264 M 2021 06407
02/09/2021 SC RHV TRUCKS

SPEDITION SRL
RHV TRANSPORT 312

265 M 2021 06408
02/09/2021 SC ENERGIEA CANDLE SRL IZIAPHARM farmacie pentru

trup si suflet
312

266 M 2021 06410
02/09/2021 PIRAMID INTERNATIONAL

SA
Aqua Delta 313

267 M 2021 06411 02/09/2021 ANTENA TV GROUP SA CHEFI FARA LIMITE 313

268 M 2021 06414

02/09/2021 BANQUE BANORIENT
FRANCE S.A. SUCURSALA
ROMÂNIA

BANORIENTFR 315

269 M 2021 06416 02/09/2021 VALVIS HOLDING SA WET HARD SELTZER 316

270 M 2021 06417
02/09/2021 SIDEPO GLOBAL SRL cameleon TE SCHIMBĂ

DUPĂ SEZON
316

271 M 2021 06418 02/09/2021 VALVIS HOLDING SA WET MINTY LIME 317
272 M 2021 06419 02/09/2021 ADX HOLDINGS PTE. LTD. SWAP 317

273 M 2021 06422
02/09/2021 ELENA-MADALINA ALEXE CABANA VARFUL Ciucas

est. 1937
318

274 M 2021 06423

02/09/2021 PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC

BS-M 319

275 M 2021 06424 03/09/2021 LOTUS SEEDS SRL Wu Wei Marketing 319

276 M 2021 06425
03/09/2021 SC DEEA STYLE&BEAUTY

CENTER SRL
IDeeaBox 319

277 M 2021 06426
03/09/2021 SJDEFENDERAUTO S.R.L. laStradă ESTD.2018 FAST

FOOD
320

278 M 2021 06428
03/09/2021 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
PROJECT ZERO 320

279 M 2021 06429 03/09/2021 YASSER KASEM COMEOR 321



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

347

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

280 M 2021 06430 03/09/2021 PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC

SPeKtaR 321

281 M 2021 06432
03/09/2021 BRD - GROUPE SOCIETE

GENERALE S.A
DRUMUL BANILOR 322

282 M 2021 06434 03/09/2021 DEVM8 SRL devm8 322

283 M 2021 06436
03/09/2021 BRITISH AMERICAN

TOBACCO (BRANDS) INC.
PROJECT ZERO 322

284 M 2021 06438 03/09/2021 CEZ VÂNZARE SA ENERGIADA 323
285 M 2021 06440 04/09/2021 MICO AGRILAND SRL HECTARO 323
286 M 2021 06442 05/09/2021 VELVET ECA EVENTS SRL VELVET 323

287 M 2021 06443
05/09/2021 S.C. BACKERS EVENT

S.R.L.
SENZORIA 324

288 M 2021 06444 05/09/2021 A.S.V ANDU GROUP SRL NATIVIS 324
289 M 2021 06445 05/09/2021 MIHAELA CHELCEA BABY GRIZZ 325
290 M 2021 06450 06/09/2021 I.I. APOSTU VIOREL Viomar Trans 325
291 M 2021 06465 06/09/2021 ANTENA TV GROUP SA SHOW ȘI-AȘA 325

292 M 2021 06508
07/09/2021 PIRAMID INTERNATIONAL

SA
ATIFCO foods 327

293 M 2021 06521
08/09/2021 TRENDYBABIES STORE

SRL
TB TRENDYBABIES 329

294 M 2021 06523
08/09/2021 DRAGOŞ-OVIDIU

ARGEŞANU
ARGEŞANU DRAGOŞ-
OVIDIU

329

295 M 2021 06526
08/09/2021 ANA-MARIA CLINCIU TARAMUL LEILOR LIONS'

REALM
330

296 M 2021 06547 09/09/2021 CATALIN CIUCANU meatball king 330
297 M 2021 06564 09/09/2021 ORANGE OPTIC SRL SEEN-U 331

298 M 2021 06572

09/09/2021 GUANGDONG
OPPO MOBILE
TELECOMMUNICATIONS
CORP., LTD.

Osleep 331

299 M 2021 06583 10/09/2021 Andreea Nina Andrei NADARE 332
300 M 2021 06584 10/09/2021 BEST IMAGE AGENCY SRL UTOPIA LAKE VIEW 332
301 M 2021 06585 10/09/2021 NICHE RECORDS niche records 333



 Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGEII NR. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT
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(210) M 2019 05112
(151) 11/07/2019
(732) SC BETACO AUTOCLIMA

SRL, ŞOS. OLTENIŢEI NR.
103, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GYMTECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 06246
(151) 04/09/2020
(732) DRAGOŞ-CRISTIAN BURLACU,

STR. MAGURICEA NR. 2, BL. 4A,
SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BDC Adviser
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de contabilitate.
36. Consultanţă fiscală.

───────

(210) M 2021 00053
(151) 06/01/2021
(732) FLORIN - AURELIAN

BURCULESCU, STR. ALEXANDRU
PAPIU ILARIAN NR.23B, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031693, ROMANIA

(540)

ŢARA MEA PRODUS
ÎN ROMÂNIA BIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 01.03.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
verde, roşu, albastru deschis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Fructe preparate, fructe deshidratate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe congelate, fructe uscate, fructe glasate,
fructe coapte, fructe aromatizate, fructe feliate,
fructe fermentate, coji de fructe, pectină din
fructe de uz culinar, jeleuri de fructe, fructe
la borcan, fructe lychee procesate, fructe în
saramură, conserve de fructe, chipsuri din fructe,
salate de fructe, tocătură din fructe, praf de
fructe, pulpă de fructe, fructe în conservă,
piureuri de fructe, rulouri de fructe (alimentare),
cremă de fructe, amestecuri de fructe uscate,
aranjamente de fructe procesate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe de mango preparate, fructe de papaia
preparate, fructe feliate la borcan, fructe feliate,
la conservă, produse din fructe uscate, fructe
de avocado procesate, fructe conservate în
alcool, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, fructe de torreya, preparate, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, fructe kaki uscate
(got-gam), gustări pe bază de fructe, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă, uscate, sucuri din fructe utilizate la
gătit, amestecuri de fructe și nuci preparate,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, batoane pe bază de fructe
cu coaja lemnoasă ca substituți alimentari,
legume procesate, legume congelate, legume
decojite, legume tăiate, legume amestecate,
legume conservate, legume gătite, legume
sărate, cepe (legume) conservate, piure de
legume, jeleuri de legume, chipsuri de legume,
legume în saramură, conserve cu legume
dovleci (legume conservate), legume pre-tăiate,
legume feliate, la conservă, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gătit,
legume sub formă de pudră, salate de legume
gata-tăiate, sucuri de legume pentru gătit,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, preparate pentru supă de legume, tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește
sau legume), mâncăruri preparate care constau
în principal din chiftele din pește, legume,
ouă fierte și bulion (oden), mâncăruri gătite
constând în principal din legume, smântână
(produse lactate), produse lactate tartinabile,
lactate (înălbitori) pentru băuturi, produse lactate
și înlocuitori deserturi reci din produse lactate,
praf de frișca (produse lactate), sosuri pe bază
de lactate, deserturi preparate din produse
lactate, băuturi pe bază de produse lactate, frișca
artificială (înlocuitori pentru produse lactate),
glazură de frișcă pe bază de lactate, produse

tartinabile lactate cu conținut redus de grăsimi,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, băuturi pe bază de lactate
care conțin fulgi de ovăz, carne, carne afumată,
carne tocată, carne procesată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne ambalată,
carne proaspătă, carne congelată, carne uscată,
carne conservată, carne sărată, carne friptă,
carne și produse din carne, carne de porc,
paste de carne, conserve de carne, carne de
curcan, carne de pasăre, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vânat, carne pentru
cârnați, carne de rață, carne de crab, pateuri
din carne, carne proaspătă de pasăre, carne
de porc conservată, carne de vită preparată,
carne gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
carne de pui deshidratată, produse din carne
preparate, produse din carne congelată, carne
prăjită de pui, carne de pui congelată, carne
de pui proaspătă, carne de scoici uscată, carne
de pește uscată, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), pastramă din carne
de vită, carne de porc, la conservă, extracte
de carne de pasăre, pateuri pe bază de carne,
înlocuitori de carne de pasăre, grăsime din carne
de vită, concentrat din carne de vacă, carne de
pasăre de curte, bucăți de carne de pui, salate cu
carne de pasăre, mâncăruri preparate pe bază
de carne, feluri de mâncare preparate din carne,
fasole cu carne de porc la conservă, produse
din carne sub formă de hamburgeri, supe și
baze de supă, extracte din carne, mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, carne de pui gătită lent la
cuptor (pulled chicken), carne de vită gătită lent
la cuptor (pulled beef), carne de porc gătită
lent la cuptor (pulled pork), mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, mâncăruri
congelate constând în principal din carne de
pasăre, carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), alimente preparate care
constau în principal din înlocuitori de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, mâncăruri gătite care conțin în
totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncare gătită constând în principal din legume
fermentate, carne de porc și tofu (kimchi-jjigae),
mâncare gătită constând în principal din carne
de pui prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi).
30. Gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon şi produse preparate
din acestea, preparate pentru copt şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi
umpluturi, produse apicole, miere, dulciuri
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(nemedicinale) pe bază de miere, cereale
pentru micul dejun cu aromă de miere,
preparate din cereale acoperite cu zahăr și
miere, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), cereale pentru micul dejun care conțin
miere, miere naturală, miere (pentru alimentație),
miere de manuka, pentru alimentaţie, preparate
aromatice, altele decât uleiuri esenţiale, pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
sopapillas (produse de patiserie, prăjite),
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), produse de patiserie, pateuri
(patiserie), amestecuri preparate de patiserie,
produse de patiserie congelate, condimente,
condimente de copt, sare, mirodenii, arome
și condimente, praf de copt, drojdie și agenți
de dospire, oţet, muştar, nu pentru scopuri
farmaceutice, tartă umplută cu fructe, deserturi
pe bază de fructe(produse de cofetărie).
31. Legume neprelucrate, legume ecologice
proaspete, cepe, legume proaspete, legume
rădăcinoase (proaspete), semințe de legume
brute şi neprocesate, legume proaspete
pentru salată, iarbă grasă, legume proaspete,
anghinare chinezești, legume proaspete, fructe
și legume proaspete, legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume și
ierburi, proaspete, legume proaspete, ciuperci
proaspete (corni fructus, sansuyu) sub formă de
plante vii, composturi horticole (furaje), plante
proaspete, produse agricole brute, produse
agricole brute și neprocesate, produse agricole
(neprelucrate), produse de acvacultură brute și
neprelucrate, produse forestiere brute, produse
horticole brute, produse horticole brute și
neprocesate, produse horticole neprocesate,
albine (vii), animale de casă, animale acvatice
comestibile (vii), animale de prăsilă (vii), animale
vii, animale de laborator, bibani (vii), bovine (vii),
calcani (vii), cai (vii), calamari (vii), capre (vii),
caracatiţe (vii), cod (viu), caracude (vii), crabi
(vii), crap argintiu (viu), creveţi (pandalidae) vii,
curcani (vii), curci (vii), găini (vii), hering (viu),
iepuri de mare, vii, icre proaspete, homarii vii,
macrou spaniol, viu, moluşte vii, oi (şeptel),
păsări de companie, păsări de curte, vii, păsări
de reproducţie, păsări vii, păstrăv viu, peşte
cap-de-şarpe, viu, peşti vii, peşti vii pentru
alimentaţie, pui vii, pui vii de găină sikie, raţe
vii, sardine vii, scoici comestibile vii, somon viu,
vaci vii, vânat (viu), vite, bovine, vii, vieri vii de
reproducţie, viermi de mătase (vii).
32. Băuturi nealcoolice, preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor, bere și produse de
bere, apă (băuturi), apă plată, apă minerală,
apă îmbuteliată, apă cu arome, apă de masă,

băuturi nealcoolice funcționale pe bază de
apă, apă de nucă de cocos ca băutură, apă
tonică (băuturi care nu sunt pentru uz medical),
pudre folosite la prepararea băuturilor cu apă
de nucă de cocos, bere blondă, bere brună,
sucuri carbogazoase sucuri de legume (băuturi),
sucuri de fructe gazoase, sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri de
fructe, concentrate de sucuri de fructe, sucuri de
ginseng roșu (băuturi), sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe (băuturi
nealcoolice), băuturi din fructe și sucuri de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
sucuri de legume verzi, băuturi care constau în
principal din sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri de
legume, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, siropuri pentru limonadă, siropuri pentru
băuturi nealcoolice.
33. Extracte din fructe cu alcool, jeleuri
alcoolice (cocktailuri alcoolice), băuturi alcoolice
preamestecate, băuturi alcoolice de tip bitter,
băuturi alcoolice distilate pe bază de cereale
nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), lichior de ouă aloolic, băuturi alcoolice
pe bază de trestie de zahăr, băuturi alcoolice
spirtoase, calvados (băutură alcoolică, distilată),
cachaga (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), vinuri cu alcool aperitive
pe bază de lichior din alcool distilat, vin
slab alcoolizat, băuturi alcoolice aperitiv, bitter
alcoolic, amestecuri alcoolice pentru cockteiluri,
băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi
alcoolice (cu excepția berii), preparate pentru
fabricarea băuturilor alcoolice.
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), chibrituri, articole pentru uz cu tutun,
țigări, țigări de foi, portțigarete pentru țigări
de foi, cartușe cu reîncărcare pentru țigările
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, trabucuri folosite ca alternativă la
țigările tradiționale, recipiente (butelii) cu gaz
lichefiat pentru brichete, pentru țigări, tabachere
pentru țigări, tabachere pentru țigări de foi,
suport pentru țigări de foi, cutii cu umiditate
constantă pentru păstrarea țigărilor de foi, cutii
pentru țigări din metale prețioase
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu echipamente
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu ridicata cu
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privire la hardware de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, furnizare
de informații în materie de comerț, furnizare
de informații privind comerțul exterior, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți: intermediere de contracte (pentru terți),
servicii de intermediere comercială intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere de contracte pentru
alte persoane pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte de
cumpărare și vânzare de produse și servicii,
pentru alte persoane, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata inclusiv
pentru produsele alimentare, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, a produselor
alimentare, băuturilor, a tuturor produselor
desemnate în clasele 29, 30, 32, 33 şi 34
din clasificarea nisa, a materialelor pentru
iluminat, lumânărilor, fitilurilor, produselor de
uz veterinar (inclusiv mâncare pentru animale),
substanțe dietetice de uz medical, alimentelor
pentru sugari, suplimentelor dietetice pentru uz
uman și veterinar, dezinfectanților, produselor
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicidelor,
erbicidelor, vitaminelor, produselor pentru igienă
intimă, deodorantelor, suplimentelor dietetice,
produselor dietetice, țigaretelor fără tutun,
produselor de uz casnic și de îngrijire a grădinilor,
uneltelor și sculelor acționate manual, cuțitelor,
furculițelor și lingurilor, aparatelor de ras, tuns
și de tăiat unghii, fructelor și legume proaspete,
semințelor, mâncării pentru animale, ciupercilor
comestibile, plantelor și florilor naturale, malțului,
moluștelor și crustaceelor, peștelui și fructelor
de mare, scutecelor, șervețelelor (inclusiv cele
parfumate), (exceptând transportul), pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, aceste servicii fiind totodată

asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, internetului sau
al emisiunilor de teleshopping, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
răspândirea materialelor publicitare, consiliere
pentru clienți, publicitate prin corespondență
directă, distribuire de eșantioane, demonstrații
cu produse, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, relații publice,
aranjarea vitrinelor, intermedieri de promoții de
vânzare.

───────



Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

2 M 2020 06246
04/09/2020 DRAGOŞ-CRISTIAN

BURLACU
BDC Adviser 351

3 M 2021 00053
06/01/2021 FLORIN - AURELIAN

BURCULESCU
ŢARA MEA PRODUS ÎN
ROMÂNIA BIO

351

GYMTECH 351
SRL

11/07/2019 SC BETACO AUTOCLIMA
1 M 2019 05112



Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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(210) M 2013 04530 (111)177387
(151) 28/06/2013
(732) SC FACOS SA, STR. HUMORULUI

NR. 100, JUD. SUCEAVA, SCHEIA,
727525, SUCEAVA, ROMANIA

(740) SC MILENIUL 3 - Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.,
STR. MOLDOVEI NR. 10, BLOC
CRINUL, SC. A, AP. 28, JUDEŢUL
IAŞI, PAŞCANI, 705200

(540)

STARGUST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, import export.

───────

(210) M 2013 09007 (111)176769
(151) 09/12/2013
(732) SC FENIX ACCENT CONSULTING

SRL, ALEEA FIZICIENILOR NR.
13, BL. 3A, SC. A, ET. 2, AP.
14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

wellness CUISINE

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 26.01.18;
29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
condimente, gheaţă.
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2014 02624 (111)177507
(151) 11/04/2014
(732) MIESS LUCIAN, STR. VALEA

IALOMIŢEI NR.5 , BL. D-21 ,
SC.A , ET.4 , AP.9 , SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GETT'S Highlights

(531) Clasificare Viena: 27.05.12; 27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

362

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2014 02663 (111)177508
(151) 14/04/2014
(732) MIESS LUCIAN, STR. VALEA

IALOMIŢEI NR.5 , BL. D-21 ,
SC.A , ET.4 , AP.9 , SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Beauty Miles

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────

(210) M 2014 03244 (111)177375
(151) 08/05/2014
(732) SC SITE MEDIA NET NEWS SRL,

STR. PRIETENIEI NR. 9, SC. C, AP.
5, JUD. BOTOŞANI, BOTOŞANI,
ROMANIA

(540)

gazeta de Botoşani

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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
artişti, pensule, maşini de scris şi articole de
birou (cu excepţia mobilierului), material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
matejriale plastice pentru ambalaj (neincluse în
alte clase), caractere tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4 ORGANIZE SANAYI
BÖLGESI 83412 NOLU CAD. NO.
4, SEHITKAMIL, GAZIANTEP,
TURCIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, B-DUL
CAROL I NR. 54, SC.B, AP.5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020915

(540)

Biscolata stix

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 01.15.24;
08.01.19; 08.01.25; 27.05.02; 27.05.03

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

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

30. Biscuiţi, biscuiţi săraţi crocanţi (crackers),
napolitane, produse de patiserie, tarte, prăjituri,
bomboane de ciocolată, produse pe bază de
ciocolată, produse umplute cu ciocolată şi
cremă, produse de cofetărie.

───────

(210) M 2014 03975 (111)177457
(151) 05/06/2014
(732) SC ORTOVET SRL, STR.

FETIŢELOR NR. 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ORTOVET Întodeauna devotat

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 01.03.17;
03.01.06; 03.01.08; 03.01.19; 27.05.10

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2014 03543 (111)177418
(151) 20/05/2014
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA
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(210) M 2014 03976 (111)177458
(151) 05/06/2014
(732) SC ORTOVET SRL, STR.

FETIŢELOR NR. 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Excelsior ORTOVET
Ştiinţa dincole de mit

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 01.03.16;
26.04.11; 27.05.02; 27.05.08

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumusete pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2014 04050 (111)177378
(151) 11/06/2014
(732) SC SMARTRADE

INTERNATIONAL SRL, STR.
BLANDIANA NR. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 062267, ROMANIA

(540)

Baumann

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.03.15;
20.01.11; 20.01.01

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

clase:
19. Parchet laminat, pardoseli de exterior din
material compozit lemn cu plastic.
20. Mobile.

───────

(210) M 2017 03129 (111)177435
(151) 11/05/2017
(732) PALATUL COPIILOR DEVA,

STR. M. EMINESCU NR. 17,
JUDEŢUL HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Festivalul de folclor
CARPATICA DEVA

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2017 05710 (111)176827
(151) 05/09/2017
(732) SC DOBRE & FIII SRL, STR.

INTERIOARĂ NR. 3, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(740) RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A, AP.
19, SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Happy Baker

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
04.05.21; 02.09.04; 05.07.02

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
albastru,galben

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

30. Zahăr, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, miere, sirop de melasă,
praf de copt, mirodenii.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2018 00280 (111)176701
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. MATEI VOIEVOD, NR. 115-123,
BL.O2, SC. C, AP. 112, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COMEDY MALL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.05; 29.01.12

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

clase:
16.  Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35.  Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
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de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relaţii publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi
tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00283 (111)176705
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

COCOȘTIRI cu Mihai Găinușă

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 03.07.25;
01.15.07; 01.15.19; 16.03.13; 27.05.04;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19; 29.01.15;
24.09.05; 24.09.10

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

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

16. Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
MATEI VOIEVOD NR. 115-123,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA
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afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relații publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi
tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00285 (111)176711
(151) 18/01/2018
(732) SC COMEDIS MALL SRL, BDUL

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Flory din Vaslui
Flory's Dreams

(531) Clasificare Viena: 01.15.09; 04.05.21;
09.01.10; 26.11.25; 27.05.01; 27.05.02;
25.01.19; 29.01.12

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

clase:
16. Publicaţii periodice, ziare, almanahuri,
reviste, albume, cataloage, pliante, broşuri,
manuale, caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, atlase, cărţi,
calendare, agende, gravuri, reprezentări grafice,
reproduceri grafice, hărţi, lucrări litografice
de artă, machete arhitecturale, fotografii,
hârtie pergament, tipărituri, portrete, postere,
prospecte, matriţe, cărţi de scris sau colorat.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, agenţii de publicitate,
actualizarea şi răspândirea materialelor
publicitare, închiriere spaţii publicitare,
consultanţă profesională în materie de afaceri,
consiliere consumatori, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, distribuire
materiale publicitare, organizare de expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, prognoze
economice, informaţii şi anchete de afaceri,
marketing, studii de marketing, consultanţă
în managementul afacerilor, investigaţii de
afaceri, informaţii privind afacerile, design pentru
materiale publicitare, distribuirea de materiale
publicitare, scrierea de texte publicitare, servicii
de editare de publicitate, producţia de clipuri
publicitare, relații publice, publicarea textelor
publicitare, publicitate şi reclame radio şi

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, 
MATEI VOIEVOD NR. 115-123,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA
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tv, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare.
38. Transmisii de televiziune şi radio, transmisii
în medii online, comunicarea cu terminale de
computere, transmiterea mesajelor şi imaginilor
asistată de calculator, transmisie wireless,
transmisie prin satelit, streaming online, servicii
de agenţii de ştiri, oferirea (transmiterea) de
forumuri online, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, comunicaţii prin reţele de
fibră optic.
40. Tipografie, tipărirea ziarelor şi a cărţilor,
tipărire litografică, tipărire offset, fotogravură,
tipărire de materiale publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, jocuri şi concursuri,
organizarea şi susţinerea colocviilor, concertelor,
conferinţelor, congreselor, simpozioanelor,
publicarea cărţilor, prezentări cinematografice,
informaţii referitoare la educaţie, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
biblioteci, studiouri de film, fotografie, producţie
de programe radio şi televiziune, publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, servicii
prestate de reporterii de ştiri, programe de
televiziune, editare video, editare de muzică şi
filme, editare de fotografii, editare de publicaţii şi
texte scrise, publicare şi editare cărţi şi recenzii,
editare de înregistrări video şi audio, publicare şi
editare materiale tipărite.
42. Servicii de creare şi menţinere de site
web, fişiere descărcabile de imagine şi/sau
video/prezentări descărcabile, creare de pagină
web, editare programe de calculator, servicii de
editare pentru programe informatice, scanare
documente, stocarea informaţiilor electronice,
design de arte grafice, servicii de găzduire web,
închirierea de servere web.

───────

(210) M 2018 00441 (111)176742
(151) 25/01/2018
(732) SC PRUTUL SA, STR. ANA

IPATESCU NR. 12, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, 800223, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

SPORNIC MASTER CHEF

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2018 01522 (111)177306
(151) 07/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ŞTIRI DE ARGEŞ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 26.04.18

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 01523 (111)177307
(151) 07/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP. 12, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 0540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ŞTIRI DE IAŞI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.24; 26.04.18

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

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 01524 (111)177308
(151) 07/03/2018
(732) LIVIU DORU ALIN ALEXA,

STR. ION MESTER NR. 10,
SC. 2, AP. 36, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400650, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

ZIARUL DE CRAIOVA

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24

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

16. Ziare, ziare cotidiene.
35. Abonament la ziare electronice, organizare
pentru dispunerea de spaţiu publicitar în ziare,
Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, Publicitate în ziare.
41. Publicare de ziare, Publicare multimedia a
ziarelor, Publicarea online de ziare electronice,
publicarea de ziare, periodice, cataloage şi
broşuri, publicare multimedia de reviste, jurnale
şi ziare, Publicare pe internet a unui ziar pentru
clienţi, Servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conţine informaţii extrase din ziare, Servicii
de bibliotecă online şi anume furnizare de servicii
de bibliotecă electronică referitoare la ziare,
reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea online
de calculatoare”, conform limitării efectuate de
solicitant.

───────
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(210) M 2018 05914 (111)177459
(151) 20/09/2018
(732) DIANA SIMONA BRIA, BD.

MIRCEA VODĂ NR. 40, BL.
M11, SC. 3, AP. 68, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

La petite DOUCE
RÉVÉLATION

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
21.01.17; 27.05.01; 27.05.02

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

30. Tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă.

───────

(210) M 2018 07486 (111)177530
(151) 07/11/2018
(732) SOCIETATEA COMPANIILOR

HOTELIERE GRAND SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

THE GRAND HERITAGE

(531) Clasificare Viena: 25.01.18; 25.07.02;
25.12.25; 26.01.16; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, galben, verde,
albastru, portocaliu, negru, alb

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

35. Servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.

───────

(740) LUPSA SI ASOCIATII, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA
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(210) M 2018 08289 (111)177250
(151) 07/12/2018
(732) K FEST SOLUTION, STRADA:

ITALIANA, NUMAR: 21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WINE & STREET FOOD
FEST BUCHAREST WSFF

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 26.13.25; 11.01.04

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

clase:
35. Marketing pentru evenimente, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
promovare a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, informare
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, servicii de informații
comerciale referitoare la vinuri.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, evenimente de
degustări de vinuri în scopuri educative,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente educative,

consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de educație referitoare la arta
culinară, servicii de consultanță în domeniul
competițiilor culinare, coordonare de expoziții cu
scop educativ, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, degustare de vinuri (servicii de
divertisment), divertisment de tipul degustărilor
de vinuri.
43. Închiriere de săli pentru expoziții, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii de consultanță cu privire
la alimente, prepararea alimentelor, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2018 08706 (111)177274
(151) 27/12/2018
(732) IULIANA CRISTINA OLARIU, STR.

GHE. DOJA NR. 42 A, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINIŢA DOINA CABINET
DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2, OP 11,
BUCUREŞTI, 022511

(540)

ALL SUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă antiperspirante,
antitranspirante de uz personal, antitranspirante
sub formă de sprayuri, apă de colonie,
apă de gură, apă de parfum, apă
parfumată, aromatizanţi de uz menajer,
aromatizanţi (uleiuri esenţiale), arome, articole
de parfumerie şi odorizante, balsam pentru
păr, balsamuri pentru piele, ceară pentru
coafarea părului, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice, cremă cosmetică pentru piele,
creme aromoterapeutice, creme de păr, creme
cosmetice pentru față și corp, creme depilatoare,

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1, BIROUL
1.02, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
050726, ROMANIA
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5. Produse pentru igienă, altele decât articolele
de toaletă, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau veterinar, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, produse farmaceutice şi de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical.
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare și
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de lanţ de magazine,
achiziţie de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, servicii de desfacere, servicii de
import-export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace pentru comercializare en-gross şi en-
detail, demonstraţii cu produse, prezentarea,
difuzarea și distribuirea materialelor de orice
tip și pe orice cale, prin prospecte, imprimate,
eşantioane, prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii, promovarea bunurilor
altora, vânzări pentru terți, servicii de achiziţii
pentru terţi, servicii de achiziție de bunuri și
servicii pentru terţi, distribuire de materiale
publicitare, informații și sfaturi comerciale pentru
consumatori, administrare comercială privind
licențierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terților, materiale publicitare, organizare de
expoziții și târguri cu scop comercial,

promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
radio, de tefeviziune, de teleshopping, punerea
împreună, spre beneficiu altora a unei varietăţi
de produse de larg consum, permiţând în
mod convenabil consumatorilor să vadă şi
să cumpere, în magazine, lanţ de magazine,
la standuri, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, saloane de
frumuseţe, ori pe bază de comandă prin poştă,
internet sau prin alte mijloace de comunicaţii,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, pe
Internet, a unei varietăţi de retaileri şi prestatori
de servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, toate aceste
servicii si pentru produsele: balsamuri, măşti
cosmetice, creme cosmetice, şampoane uscate,
vopsele cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele
pentru păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr,
ceară pentru păr, fixativ pentru păr, spumă
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
loţiuni pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizarea ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vață din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,
coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse

creme parfumate, creme şi loţiuni cosmetice,
decoloranţi pentru păr, deodorante, deodorante
de corp (parfumerie), farduri cosmetice, fixative
pentru păr, geluri de uz cosmetic, geluri
pentru duş, lac de unghii de uz cosmetic,
loţiuni de aranjare a părului, loţiuni pentru
aromoterapie, ojă de unghii, preparate pentru
ondularea părului, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, vopsele pentru păr,
produse de parfumerie, parfumuri, parfumuri
de cameră sub formă de spray, pastă pentru
coafarea părului, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), preparate de machiaj
pentru faţă şi corp, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, preparate parfumate,
preparate pentru fixarea părului, preparate
pentru îndreptarea părului, preparate pentru
modelarea părului, preparate pentru nuanţarea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru vopsirea părului, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
pentru toaletă, pulverizatoare pentru corp,
rujuri, șampoane, săpunuri, șerveţele cosmetice
umezite în prealabil, șerveţele parfumate, seturi
de machiaj, spray parfumat pentru casă, sprayuri
odorizante pentru cameră, sprayuri parfumate
pentru corp, uleiuri de uz cosmetic.
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pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.
39. Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare și livrare, toate aceste servicii și
pentru produsele: balsamuri, măşti cosmetice,
creme cosmetice, șampoane uscate, vopsele
cosmetice, coloranţi pentru păr, vopsele pentru
păr, loţiuni pentru păr, geluri pentru păr, ceară
pentru păr, fixativ pentru păr, spumă pentru
păr, preparate pentru ondularea părului, loţiuni
pentru uz cosmetic, șampoane, cosmetice
pentru păr, cosmetice pentru sprâncene,
preparate cosmetice pentru gene, măşti
cosmetice, agenţi de neutralizare a ondulării
permanente, uleiuri pentru uz cosmetic, aerosoli
pentru împrospătarea respiraţiei, antiperspirante
(produse de toaletă), balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal, lapte demachiant, beţe
din bumbac de uz cosmetic, vață din bumbac
pentru uz cosmetic, creme cosmetice, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, deodorante de
uz personal, depilatoare, preparate depilatoare,
săpun dezinfectant, preparate de duş pentru
igiena personală sau folosite ca deodorant
(produse de toaletă), șampoane uscate, vopsele
cosmetice, apă de colonie, extrase din flori
(parfumuri), baze pentru parfumuri din flori,

coloranţi pentru păr, vopsele pentru păr,
loţiuni pentru păr, fixativ pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, luciu de buze, rujuri,
loţiuni pentru uz cosmetic, loţiuni (şerveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice), produse
pentru machiaj, produse de demachiere,
măşti cosmetice, geluri de masaj altele
decât pentru uz medicinal, săpun medicinal,
produse pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie,
parfumuri, șampoane, produse pentru ras,
săpun pentru ras, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, săpun, săpun dezinfectant,
produse de protecţie solară, produse pentru
bronzare (cosmetice), apă de toaletă, produse
pentru toaletă, șerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, tampoane absorbante, antiseptice,
scutece pentru copii, bandaje igienice, produse
medicinale pentru baie, comprese, scutece
pentru bebeluşi, scutece (şerveţele pentru
bebeluşi), dezinfectanţi igienici, absorbante
zilnice (sanitare), absorbante sanitare, prosoape
sanitare, aer presurizat, în recipiente speciale
pentru curăţare şi desprăfuire, odorizante,
produse antistatice pentru uz casnic, uleiuri
esenţiale aromate, luciu pentru pantofi, produse
de curăţare, țesături impregnate cu detergent
pentru curăţare, ceară de lustruit pantofi,
substanţe degresante, altele decât pentru
utilizarea în procese de fabricaţie, preparate de
curăţare uscată, esenţe eterice, balsam pentru
rufe, preparate de fumigare (parfumuri), balsam
de rufe, apă de Javel, beţişoare parfumate,
lichide pentru pardoseală (anti-derapante), luciu
pentru mobilă şi pardoseli, creme de lustruire,
hârtie de lustruire, produse pentru lustruire,
soluţii de degresare, cremă de pantofi, lichide
pentru curăţarea parbrizului, deodoranţi pentru
îmbrăcăminte şi textile, deodoranţi, cu excepţia
celor pentru uz uman sau animal, spray parfumat
pentru casă, spray-uri pentru dezodorizarea
camerelor, produse pentru odorizarea aerului,
produse de purificare a aerului, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului.

───────
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(210) M 2019 00445 (111)176758
(151) 25/01/2019
(732) PREMIUM STORE SRL, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 87,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR
1, EKA BUSSINESS CENTER,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PS PREMIUM STORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor diverse, în special electrocasnice
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, servicii asigurate de magazine en
gross sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site-uri web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de import-export.

───────

(210) M 2019 01160 (111)176775
(151) 19/02/2019
(732) Lidl Stiftung & Co. KG,

STIFTSBERGSTRASSE 1,
NECKARSULM, 74172, GERMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1 , BUCUREŞTI, 011694, ROMANIA

(540)

BREZEL-DOG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

30. Produse de panificaţie, produse de patiserie,
snacksuri, pâine, rulouri de pâine, covrigi,
baghete, sandviciuri,
pizza proaspătă, sandvici-uri de hot dog, covrig
copt cu hot dog înfășurați.

───────

(210) M 2019 02948 (111)177462
(151) 16/04/2019
(732) S.C. VINOMOBILUL S.R.L., STR.

CÎMPULUI NR. 6C, ET. 1, CAM.
1, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Tudoran

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.07;
02.01.23; 02.09.12; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor. (Solicităm protecție pentru
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întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 03025 (111)177305
(151) 17/04/2019
(732) ASCENDIA SA, STR. AVRIG NR.

12, ET. 4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LIVRESQ

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, fucsia,
albastru

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

9. Software de calculator (programe), aplicații de
calculator educative.
41. Educație, instruire.
42. Proiectare de programe de calculator.

───────

(210) M 2019 04441 (111)177461
(151) 13/06/2019
(732) TINERVIS GROUP SRL, CALEA

(540)

SANDWICH LUCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Alimente semipreparate, respectiv,
sandvişuri.
43. Servicii oferite de fast-food-uri, servicii de
catering, servicii de restaurante fast-food, servicii
de fast-food la pachet.

───────

VITAN NR. 58, ETAJ 1, AP.
9, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA
GEORGE ADRAGĂI , CALEA
VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 
ROMANIA
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(210) M 2019 04852 (111)176796
(151) 03/07/2019
(732) INKARK RETAIL SRL, STR.

CĂLĂRAŞI NR. 27, CAMERA 8,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
CĂTĂLIN NEAGU, STR. ȚUȚEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR.1, ET.
3, AP. 11, JUD. IAŞI, COD POȘTAL
700730, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DEPOZITUL DE TONERE
Cu aplicarea prevederilor art. 23 alin. 1

din Legea 84/1998 rep. pentru denumirea
"DEPOZITUL DE TONERE” din conţinutul mărcii.

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, negru

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────

(210) M 2019 04956 (111)177440
(151) 05/07/2019
(732) S.C. GLOBAL MEAT TRADER

S.R.L., CALEA BUCUREŞTI NR.
51C, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Cucina di Mamma
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2019 04989 (111)177429
(151) 08/07/2019
(732) S.C. CLEAN RECYCLE S.R.L.,

SOSEAUA IANCULUI NR. 60,
CAMERA 3, ET. 1, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Clean Recycle

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de intermediere comercială cu
privire la reciclarea deșeurilor și a gunoiului.
40. Reciclarea deșeurilor și a gunoiului.

───────

(210) M 2019 05357 (111)177441
(151) 22/07/2019
(732) S.C. GLOBAL MEAT TRADER

S.R.L., CALEA BUCUREŞTI NR.
51C, JUD. DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

(540)

CUCINA DI MAMMA
PROASPĂT,

FRAGED ŞI GUSTOS

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 25.01.19; 11.03.18;
01.15.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru,
maro

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 05774 (111)177463
(151) 07/08/2019
(732) SC LOOP PRODUCTIONS SRL,

STR. ION TUCULESCU NR. 19, AP.
68, BL. 37C, SC. A, ET. 8, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031611, ROMANIA

(540)

CRAZY LOOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Servicii de divertisment sub forma
interpretarii de spectacole muzicale live de
catre o persoana, Servicii de divertisment care
constau in furnizarea unui site cu spectacole
muzicale preinregistrate, stiri, articole, recenzii,
fotografii si alte informatii si materiale
multimedia, furnizarea de muzica digitala
nedescarcabila printr-o retea globala de
comunicatii, servicii ale cluburilor de fani, toate
serviciile mentionate anterior in ceea ce priveste
un artist muzical individual care interpreteaza si
inregistreaza.

───────

(210) M 2019 06919 (111)176743
(151) 27/09/2019
(732) AVIPUTNA SRL, STR. VICTORIEI

NR. 40, JUD. VRANCEA, GOLEȘTI,
627150, VRANCEA, ROMANIA

(540)

AVISOL ÎNGRĂȘĂMÂNT
ORGANIC

Prin scrisoarea de răspuns nr. 207222/04.05.2020,
solicitantul/mandatarul a depus declaraţia

pentru neinvocarea unui drept exclusiv pentru
denumirea ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANIC.

(531) Clasificare Viena: 05.03.15; 05.11.02;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.12

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

clase:
1. Compost (îngrășământ), îngrășământ pentru
plante crescute în ghiveci.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

379

(210) M 2019 07383 (111)177386
(151) 16/10/2019
(732) ASOCIATIA PRODUS DE CLUJ,

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Produs de Cluj

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
26.01.07; 26.02.07; 05.05.20

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roşu, galben

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
Organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole in scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare in directa legatura cu: produse
traditionale alimentare si nealimentare, produse
agricole, produse artizanale, bauturi alcoolice si
nealcoolice, obiceiurile si traditiile, folclorul si
mestegurile traditionale, obiceiurile traditionale
gastronomice, Planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentiri in
scopuri economice sau publicitare. Promovarea
de concerte si evenimente speciale, Organizarea
de expozitii si targuri in scopuri comerciale
si de promovare a produselor traditionale
alimentare si nealimentare si a produselor
mesterilor populari, Servicii de publicitate
si promovare a producatorilor traditionali, a

BD. 21 DECEMBRIE 1989
NR. 58, AP. 30, JUD.CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400094, CLUJ,
ROMANIA

producatorilor agricoli, a agroturismului si
a mestesugurilor. Asistentă de management
comercial gi industrial, Prezentarea produselor
in medii de comunicare pentru retail, Compilarea
informatiilor  in  baze  de  date  computerizate, 
Demonstraţii  cu produse,  Publicitate  prin 
corespondenţă directă,Distribuirea materialelor 
publicitare,  Distribuirea de  eşantioane, 
Organizarea  de  expoziţii  in scopuri  comerciale 
sau  publicitare,  Organizarea de  târguri  in 
scopuri  comerciale  sau publicitare, Promovare 
de produse şi servicii pentru  terti, Administrare 
de  programe  de  schimburi culturale  şi 
educative,  Servicii  pentru  dezvoltarea strategiei 
de  afaceri,  Servicii  de  administrare a 
afacerilor  privind  dezvoltarea  intreprinderilor,
dezvoltarea şi implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, Asistentă
in management pentru firme comerciale,
Publicare de texte publicitare, Consultantă in
conducerea şi organizarea afacerilor, Expertize
in afaceri, Servicii de cercetare a pietei,
Marketing, Informalii, investigatii şi cercetări
pentru afaceri, Estimare in afaceri comerciale,
prognoza economică, Analiza preţului de
cost, Intocmire de statistici, Intocmirea de
declaratii fiscale, Reactualizare documentalie
publicitară, Consultanţă in domeniul afacerilor
privind finantarea dezvoltării, Colectare şi
ordonare sistematica a datelorintr-un fişier
central, Gestionare de fişiere informatice,
Evidenta contabilă, Management administrativ
de societăti (pentru terti), Servicii de intermediere
comercială şi de afaceri cu privire la corelarea
potentialilor investitori privati cu antreprenorii
care au nevoie de finanfare, Asistenţă in
administrarea afacerilor, Strângerea la un loc,
in folosul terfilor, a unei game variate de
bunuri (cu exceptia transportului acestora),
permitând clientilor să vadă şi să cumpere in
mod convenabil aceste bunuri, Servicii furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, Servicii de vânzare produse
alimentare, agricole, cosmetic, artizanale,
Promovarea vânzarilor pentru terţi, Servicii
de comerţ cu amănuntul produse alimentare,
agricole, cosmetic, artizanale, Oferirea de
informatii comerciale şi consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor şi serviciilor,
Furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
Servicii de comerţ online pentru produse
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alimentare, nealimentare, produse agricole,
produse artizanale, Prezentarea produselor
in mediile de comunicare, in scopuri de
comercializare cu amănuntul, Servicii de comerţ
cu amănuntul in legătură cu produse de brutărie,
carne, lactate, bauturi, cosmetice, produse
agricole, produse artizanale.
41. Educalie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităti sportive şi cultural,
Organizare de evenimente, expoziţii, târguri,
festivaluri şi spectacole cu scopuri culturale,
educative si de instruire in directa legatura
cu obiceiurile si traditiile, folclorul si
mestegurile traditionale, obiceiurile traditionale
gastronomice, Organizarea de manifestari si
concursuri cu tematica speciala, Instruire si
demonstratii privind mestesugurile traditionale,
arta populara si modurile de preparare
a alimentelor in bucataria traditionala
rurala, organizarea de evenimente culturale,
educative şi de divertisment cu tematica
populara/folclorica. Organizarea de evenimente
culturale, concerte, organizarea de spectacole,
evenimente speciale si in special serbari
campenesti/festivaluri/ targuri/expozitii, Ateliere
de lucru si instruire in domeniul produselor
traditionale si a mestesugurilor, Furnizare
de servicii educative, invătământ, informalii
educative, orientare profesională, consiliere
educativă, realizare de ateliere educative,
seminarii, conferinfe şi târguri, Activităţi culturale
şi sportive, Furnizare de activităti recreative,
servicii educationale şi de instruire referitoare la
arte şi megteguguri, Organizarea
şi coordonarea de cursuri educative in domeniul
industriei turismului, Organizare de concursuri,
mai ales de concursuri pentru tineri , Organizare
şi coordonare de ateliere de instruire, de
colocvii, de conferinţe, de congrese, de
seminarii şi/sau de simpozioane, intruniri ,
Furnizare de publicaţii electronice on-line (fără
posibilitate de descărcare), Organizare de
competiţii sportive, educative sau divertisment,
Pregătire profesională, Dezvoltare de programe
internationale de schimb de experienţă.

───────

(210) M 2020 00841 (111)177460
(151) 05/02/2020
(732) S.C. IDEAL DENT WHITE S.R.L.,

STR. GENERAL MAGHERU NR.
36, JUDEŢ VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

(540)

dhc DENTAL HOUSE CLINIC
În conformitate cu art.23 din Legea nr.

84/1998, republicată, solicitantul/mandatarul în
scrisoarea de răspuns nr. 1022437/23.09.2020,

declară că nu invocă un drept exclusiv
asupra denumirii DENTAL HOUSE CLINIC.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii oferite de o
clinică dentară, inclusiv servicii de asistenţă
stomatologică, cu activităţi specifice, cum sunt:
chirurgie dentară, implantologie, parodontologie,
protetica dentară, endodonţie, pedodonţie,
estetică dentară, profilaxie, radiografii, evaluare
medicală şi analize specifice domeniului,
tehnica, dentară.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA
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(210) M 2020 01324 (111)177400
(151) 20/02/2020
(732) RADU - PAUL TUDORACHE,

DRUM. EUGEN BROTE NR. 33-41,
SC. B, ET. 1, AP. B3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EXPONENTIAL MINDSET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01974 (111)176818
(151) 11/03/2020
(732) FABI TOTAL GRUP SRL, ŞOS.

BERCENI NR. 104H, BL. C1,
CAMERA 3, ET. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

H HIGEEA

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe

pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, detergenti.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
virucide: deodorante,dezinfectanti.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de curăţenie.

───────

(210) M 2020 01975 (111)177261
(151) 11/03/2020
(732) FABI TOTAL GRUP SRL, ŞOS.

BERCENI NR. 104H, BL. C1,
CAMERA 3, ET. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

H HIGEEA disinfection

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 05.03.13;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, detergenti.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
virucide: deodorante,dezinfectanti.
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de curăţenie.

───────

(210) M 2020 02038 (111)176693
(151) 17/03/2020
(732) ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN

POTECA NR. 40, ET. 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TREND CONSULT SRL, STR.
MENUETULUI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ejourneys

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb,
galben

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

41. Educație și instruire, servicii educative
pentru adulți, instruire.

───────

(210) M 2020 02356 (111)176697
(151) 07/04/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ŢEPEŞ VODĂ 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

LIVE STORY

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
academii (educaţie), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronica, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte.

───────
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(210) M 2020 02526 (111)177432
(151) 16/04/2020
(732) GHEORGHE LAVINIU NEGREA,

STR. LUNGA NR. 165, SAT
CRISTIAN, JUD. BRASOV,
COMUNA CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NEGREA LAVINIU
CABINET DE AVOCAT

În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrate la

OSIM cu nr. 1033288/10.11.2020, solicitantul,
prin mandatar, nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: "CABINET DE AVOCAT".

(531) Clasificare Viena: 26.11.12; 07.05.25;
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
roşu, roz, gri, negru

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02528 (111)177430
(151) 16/04/2020
(732) S.C L.D.M CONSULTING S.R.L,

STR. LUNGA NR. 165, CAM. 4,
SAT CRISTIAN, JUD. BRASOV,
COMUNA CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CASA DUDU

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 26.04.01;
26.04.02; 26.04.12; 26.05.04; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 02530 (111)177431
(151) 16/04/2020
(732) S.C L.D.M CONSULTING S.R.L,

STR. LUNGA NR. 165, CAM. 4,
SAT CRISTIAN, JUD. BRASOV,
COMUNA CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
S.R.L., STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

L.D.M. CONSULTING SRL

(531) Clasificare Viena: 26.15.09; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 02823 (111)177398
(151) 05/05/2020
(732) COZMEI MUGUREL, STR.

(540)

WELLBEBE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie,
porțelan și ceramică.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

STATIUNII NR. 137, COMUNA
MOARA, JUD. SUCEAVA, SAT
BULAI, 727371, SUCEAVA,
ROMANIA
VICTOR MAXIM, BLD. G-RAL
GHEORGHE MAGHERU NR.
24, ET. 2, AP. 25, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010334, ROMANIA
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(210) M 2020 02856 (111)176713
(151) 05/05/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, BD.

PACHE PROTOPOPESCU NR.
109, MICROCANTINA, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN, STR.
ȚEPEȘ VODĂ, NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GANDURILE LUI CRISTOIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de agenţie de publicitate, închirierea spaţiului 
publicitar, publicitate  prin  poştă,  închirierea 
timpului  publicitar  în  mediile  de  comunicare, 
producţia  de  clipuri  publicitare, licitare, 
postarea  de  afişe  publicitare,  închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei  contabile  /  contabilitate,  asistenţă  în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea  şi  managementul  afacerilor, 
consultanţă  în managementul  afacerilor, 
servicii  specializate privind eficienţa  afacerilor, 
evaluări  ale  afacerilor,  investigaţii privind 
afacerile, consultanţă  în organizarea  afacerilor,
cercetări privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala  în  afaceri,  informaţii  în 
domeniul  afacerilor, furnizarea  de  informaţii 
de  afaceri  prin intermediul  unui  site  web, 
servicii  de  intermediere  a  afacerilor  cu
privire la potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu  antreprenorii  care  au  nevoie  de  finanţare, 
servicii de  agenţie  de  informaţii  comerciale, 
asistenţă  privind  managementul  comercial 
sau  industrial, informaţii  comerciale  şi 
consiliere  pentru   consumatori    în   alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind  licenţierea  bunurilor  şi  serviciilor
apartinând terţilor,  furnizarea  de  informaţii  de

 

contact comerciale  şi  de  afaceri,  servicii  de 
intermediere  comercială, servicii de informaţii 
competitive, compilarea de informaţii în baze 
de date computerizate,compilarea statisticilor, 
compilarea  indexurilor  de  informaţii pentru 
scopuri  comerciale  sau  publicitare,
managementul  computerizat  al  fişierelor, 
consultanţă  privind strategiile  de  comunicare 
în relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate,analiza costurilor,
proiectarea  de  materiale publicitare,  publicitate 
directă  prin  poştă,  răspândirea materialelor 
publicitare,  prognoze  economice,
managementul  interimar  al  afacerii,  studii  de 
marketing,  servicii de  informaţii  privind 
marketing-ul, cercetare demarketing, marketing,
marketing     în      cadrul     editării     produselor 
software,  servicii  de relaţii  media,  servicii  de
comunicaţii  corporative,  închiriere      de
echipament de birou în spaţii pentru co-working,
servicii de lobby comercial, machetare pentru 
promoţiile publicitare  sau  de  vânzări, 
negocierea  şi încheierea  de  tranzacţii 
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor  din  ziar,  stabilirea  abonamentelor  la 
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi 
maşini  de birou, publicitate  online  pe o reţea 
de  calculatoare,  furnizarea  unei pieţe 
comerciale   online   pentru   cumpărătorii   şi
vânzătorii  de  bunuri  şi  servicii,  servicii  de 
comerţ  online  cu amănuntul  pentru  muzica 
digitală  descarcabilă,  sondaje  de  opinie, 
organizarea  de  expoziţii  în  scopuri  
comerciale sau publicitare,  organizarea  de
târguri  în scopuri  comerciale sau publicitare, 
publicitate exterioară,  managementul 
administrativ  externalizat  pentru  companii, 
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă în
domeniul  managementului,  consultanţă  în 
domeniul  managementului  personalului, 
recrutare de personal, prezentarea produselor 
în  mediile  de comunicare,  în  scopuri  de 
comercializare   cu    amănuntul,   promovarea
bunurilor  şi  serviciilor  prin  sponsorizarea 
evenimentelor  sportive,  relaţii  publice, 
publicarea   de  texte   publicitare,  închirierea 
de     material      publicitar,    publicitate    radio,
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───────

(210) M 2020 03616 (111)177366
(151) 02/06/2020
(732) WOLRDSALT INDUSTRIES SRL,

STR. PARCULUI NR. 3, JUDETUL
NEAMT, TAMASENI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AZZURRO 60

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

înregistrarea  comunicărilor  şi  datelor  scrise, 
scrierea  de  scenarii  în  scopuri  de  publicitate,
optimizare  pe  motoarele  de  căutare pentru 
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
căutarea de  sponsorizări,  stabilirea 
abonamentelor  la serviciile  de  telecomunicaţii, 
sistematizarea  informatiilor  în baze  de  date 
computerizate, marketing cu public ţintă, servicii 
de telemarketing,  producerea de programe de 
teleshopping,  publicitate  prin televiziune, 
actualizarea  materialelor  de  publicitate, 
actualizarea şi menţinerea datelor  în  bazele 
de  date  computerizate,  actualizarea  şi 
menţinerea  informaţiilor  în  registre,  optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri  comerciale  sau  publicitare,  procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune,  difuzarea  prin  intermediul 
televiziunii  prin  cablu, transmiterea  cu 
ajutorul  calculatorului  amesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea  canalelor  de  telecomunicaţii 
pentru  serviciilede teleshopping, transmiterea 
prin  satelit,  flux continuu  (streaming)  de date, 
servicii  de  rutare  şi  joncţiune pentru 
telecomunicaţii,  servicii  de  teleconferinţă,
difuzarea prin intermediul televizorului,
transmisia video la cerere, servicii de
videoconferinţă,  servicii  de  poştă  vocală, 
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii  oferite  de  academii  (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea  şi  susţinerea  conferinţelor: 
organizarea  şi  susţinerea congreselor, servicii 
culturale,  educaţionale  sau de  divertisment 
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme,  transfer  de  know-how  (instruire),  sevicii 
de editare  video  pentru  evenimente,  regizarea 
de  filme, alta decât filmele  publicitare,  dublări,
 

informaţii  despre educaţie,  tehnoredactare  
computerizată  electronică, informaţii  despre  
divertisment,  producţii  de  film, altele  decât  
filmele  publicitare,  furnizarea  de  filme,
nedescarcabile, prin  servicii  video  la  cerere,
microfilmare,  servicii  de  studiouri  de  film,  
producţia  de  muzică,  servicii de  reporteri  de  
ştiri,  publicarea online  a  cărţilor  şi jurnalelor  
electronice,  furnizarea  online  de publicaţii  
electronice, nedescărcabile,  furnizarea online  
de  muzică, nedescarcabilă,  furnizarea  online
deimagini video,  nedescărcabile,  fotografie,
prezentarea spectacolelor  de  varietate,  
prezentarea  prestaţiilor  live, publicarea  de  
texte,  altele  decât  textele  de publicitate,  
publicarea  cărţilor,  producţia  de  programe  
radio  şi  de  televiziune,  servicii  de  studiouri 
de  înregistrare, furnizarea  facilităţilor  de  
recreere,  informaţii  despre  posibilităţile de 
recreere,  scrierea  de  scenarii  de film,  scenarii,
altele  decât  cele  publicitare,  subtitrare,  
divertisment  de  televiziune,  furnizarea  de  
programe  de  televiziune,  nedescarcabile,  prin 
intermediul  serviciilor  video la  cerere, 
închirierea  aparatelor  de  înregistrare video,  
închirierea  camerelor  video  /  închirierea
camerelor de filmat, scrierea de texte.

(740) CIPI ALECU BOGDAN, STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR. 2,
SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
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───────

(210) M 2020 03626 (111)177365
(151) 02/06/2020
(732) WORLDSALT INDUSTRIES SRL,

STR. PARCULUI NR. 3, JUDEŢ
NEAMŢ, TAMASENI, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AZZURRO Enjoy a clean life!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.15

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2020 03632 (111)177321
(151) 02/06/2020
(732) NICOLAE-CRISTINEL ILIE, BD. 1

MAI NR. 30, BL. 0D15, SC. D, ET. 1,
AP. 127, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M GOLD

(531) Clasificare Viena: 17.02.01; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.21; 29.01.13

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare. (Solicităm protecție

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni 
și  animale,  plasturi  și  materiale pentru 
pansamente, materiale pentru plombareadinților
și  pentru  mulaje  dentare,  dezinfectante, 
produse pentru  distrugerea  animalelor 
dăunătoare,  fungicide, ierbicide.

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN,
STR.L.PATRASCANU NR.2,
JUD.BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA
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pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 04103 (111)177402
(151) 18/06/2020
(732) INTERCARDIOCLINIQUE SRL,

INTRAREA CHEFALULUI NR.
11-13, BL. A1, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

CLINICA ICC
INTERCARDIOCLINIQUE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.09.01; 26.04.05; 26.13.25

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de
analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.

───────

VLAD BR. 11, SC. E, AP. 3,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PESCADA D'ale pescarilor

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.24;
26.11.05; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
29.01.12; 26.11.13

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 04245 (111)177434
(151) 23/06/2020
(732) MIHAI GOLU, STR. ARH. VICTOR
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(210) M 2020 05142 (111)176708
(151) 22/07/2020
(732) DR-HEART S.R.L., SOS.

BERCENI, NR. 3, BL. 2, SC. 1, ET.
1, AP. 9, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
41901, ROMANIA

(540)

DR. HEART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#002346)

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

41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 05198 (111)176686
(151) 24/07/2020
(732) DUMITRU OPREA, STR.

INDEPENDENŢEI NR. 14/2, AP. 61,
CHIŞINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CARLAS SPARKLING DREAM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Ape minerale şi gazoase, bere, băuturi şi
sucuri din fructe.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
42. Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

43. Restaurante.
───────

(210) M 2020 05228 (111)177254
(151) 27/07/2020
(732) MIRDATOD PROD SRL, COM.

IBĂNEŞTI NR. 273, JUDEŢ
MUREŞ, SAT IBĂNEŞTI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

ILEANA TELEMEA
DE POVESTE

(531) Clasificare Viena: 06.07.08; 06.07.25;
03.04.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
419 c), crem (Pantone 7407 c), maro
(Pantone 4625 c), alb

(511) Produse și/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
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 05280 (111)177452
(151) 28/07/2020
(732) ASOCIATIA ORDINUL MILITAR

SI OSPITALIER AL SFANTULUI
LAZAR DE IERUSALIM, CALEA
FAGARASULUI NR. 7, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET DOINA ȚULUCA , B-DUL
LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP.
52, SECTOR 2, 020392 BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ORDINUL MILITAR ȘI
OSPITALIER AL SFÂNTULUI

LAZĂR DE IERUSALIM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
24.13.25

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

clase:
36. Afaceri financiare, strângerea de fonduri
caritabile, sponsorizare financiară, investiţii
în fonduri, împrumuturi (finanţare), afaceri
monetare: organizarea colectelor
monetare, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness), servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, organizarea de competiţii (educaţie

sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de baluri (divertisment),
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
activităţi sportive şi culturale, organizarea şi
susţinerea colocviilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de cantină, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii de aziluri de bătrâni
(cazare temporară).

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, organizarea întâlnirilor religioase,
cercetare genealogică, oficierea ceremoniilor
religioase.

───────

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de îngrijire la
domiciliu, servicii de centre de sănătate, servicii
de îngrijire de tip hospice, servicii spitaliceşti,
servicii  de  analize  medicale  în  scop  de 
diagnostic  și  tratament  furnizate de 
laboratoare  medicale,  examinare  medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de cămine de bătrâni
(servicii medicale), îngrijire medicală, îngrijire
paliativă, consiliere farmaceutică, servicii de
psiholog, servicii de case de odihnă, servicii de
sanatorii.
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(210) M 2020 05308 (111)177389
(151) 29/07/2020
(732) S.C. TUDOMI HOUSE S.R.L., STR.

SERGENT MAJOR CARA ANGHEL
NR. 17, BL. C43, SC. 1, ET. 1,
AP. 46, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MANON

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

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

clase:
20. Inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreți pentru
prinderea perdelei de șină, șine pentru perdele,
galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii curtain tie-backs, fotolii,
comode, cutii pentru jucării, perne (de sprijinit,
de divan), tabureți, mobilă, mobilă din metal,
jaluzele interioare (mobilă)/obloane interioare
(mobilă), jaluzele interioare din hârtie/rulouri
interioare din hârtie, perne (de dormit), scaune/
bănci (scaune), banchete, canapele, covorașe
de dormit/saltele de dormit, mese (mobilier),
mese din metal, jaluzele interioare din material
textil/rolete interioare din material textil, blaturi de
mese.
24. Textile pentru baie, exceptând
îmbrăcămintea, huse pentru pat/cearșafuri/
cuverturi (cearșafuri)/cuverturi matlasate,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse
draperii pentru pat, țesătură, pânze de bumbac,
huse (detașabile) pentru mobilă/huse detașabile
pentru mobilă, huse pentru pernele de divan,
crep (țesătură), crepon, suporturi pentru draperii
din material textil, draperii din material textil
sau plastic, damasc, stofă pentru covoare,
pânză, pânze pentru utilizare la produsele textile,
prosoape de față din material textil, molton
(pânză), huse din material textil pentru mobilă,
lenjerie de uz casnic, etichete din material textil,
pânze pentru lenjerii, căptușeli (textile), huse
pentru saltele, perdele cu aspect de plasă/

transparente, materiale textile nețesute, fețe
de perne, suporturi pentru farfurie din material
textil, cearșafuri (textile), mătase (țesătură),
șervețele de masă din material textil, fețe de
masă, nu din hârtie, tafta (țesătură), material
textil, față (lenjerie), fețe (huse pentru saltele),
prosoape din material textil, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), țesături pentru tapițerie,
catifea, carpete textile agățate pe pereți/tapiserie
(carpete agățate pe pereți), din material textil,
pânză de lână/țesătură de lână.
25. Halate de baie.
26. Dantelă pentru borduri, ornamente din
dantelă/pasmanterie, benzi pentru rejansele de
draperii, ciucuri (mercerie).
27. Covorașe de bale, covoare/carpete,
covorașe de intrare, covorașe/preșuri, covoare
antiderapante, tapet din material textil, tapet.
28. Jucării de pluș, jucării de pluș cu păturică
atașată, păpuși marionete, jucării umplute,
ursuleți de pluș, jucării carusel pentru pătuțuri,
jucării.

───────

(210) M 2020 05452 (111)177415
(151) 04/08/2020
(732) ADRIAN CREŢ, STR. PLUTO

NR. 34, JUDEŢ TIMIŞ, COMUNA.
DUMBRAVITA, SAT DUMBRAVITA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

LE QUAI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturală.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 05474 (111)177262
(151) 04/08/2020
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR. 1, JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL, STR.
PORTULUI NR. 23, CENTRUL
NAVROM RIVER, CAM. 302, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Ronțăilă Big Brezel

(531) Clasificare Viena: 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06

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

clase:
30. Covrigi.
31. Migdale (fructe), arahide, proaspete,
seminţe de cereale, neprocesate, susan
comestibil, neprocesat, cereale neprocesate.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de administrare
a programelor de fidelizare, motivare şi
recompensare a consumatorilor, consultanță
în managementul afacerilor și organizarea
afacerilor, consultanță în managementul
personalului, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate,
publicitate prin comanda prin poștă, publicitate
radio, publicitate televizată, actualizare de

materiale publicitare, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoționale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori (magazin de consiliere pentru
consumatori), investigații comerciale, marketing
şi promovare, servicii de comerț şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi en-gros,
servicii de agenții de import-export, servicii
oferite de un lanţ de magazine, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi și vânzări online, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
publicare de materiale publicitare online, servicii
online de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele: covrigi, migdale
(fructe), arahide, proaspete, seminţe de cereale,
neprocesate, susan comestibil, neprocesat,
cereale neprocesate.

───────
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(210) M 2020 05481 (111)177502
(151) 05/08/2020
(732) TREND BOX SRL, ALEEA

GHENCEA 1, BLOC D3, SCARA
4, ETAJ 3, AP. 37, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061716, ROMANIA

(540)

TRENDINO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie.
35. Promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online.
41. Publicarea de fotografii.
42. Creare, proiectare și întreținere de pagini
web.

───────

(210) M 2020 05537 (111)177058
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

BöRD 13 burger house

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.24

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

35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea barurilor în care se
servesc sandviciuri, management de restaurant
pentru terți, consiliere de afaceri privind
francizarea de restaurante.
42. Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii de catering în
exterior, servicii de catering pentru firme, serviciu
de catering pentru instituții, servicii de catering
pentru banchete, servicii de catering pentru școli,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii oferite de baruri, servicii oferite de baruri
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
hoteliere, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2020 05539 (111)177057
(151) 06/08/2020
(732) INDESIGN SRL, ALEEA ARMATEI

NR. 11, JUDEȚUL HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

BORD 13 food truck

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.09; 27.05.10; 27.07.11

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

35. Servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de baruri în care se servesc
sandvişuri, management de restaurant pentru
terți, consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante.
42. Proiectare (design) de restaurante.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii hoteliere, servicii de restaurant și bar,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servicii de restaurante fast-food, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2020 05569 (111)177094
(151) 09/08/2020
(732) SC FAPACO SRL, SPLAIUL

(540)

Leto

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 03.07.09

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

UNIRII, NR. 197, DUPLEX, ETAJ 6,
AP 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2020 05574 (111)176790
(151) 14/08/2020
(732) RADU-PAUL TUDORACHE, DRM.

(540)

xponentals

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.11.01

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

35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, consultanţă în
domeniul managementului personalului,
asistenţă privind managementul comercial
sau industrial, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, consultanţă profesională
în afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
recrutarea de personal, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web.

───────

(210) M 2020 05616 (111)176838
(151) 10/08/2020
(732) SÎNZIANA HATHAZI, STR.

CERBULUI, NR. 5, AP. 1, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA
CAMIL HATHAZI, STR. TAMAS
NR. 8, JUD. BRASOV, ZĂRNEŞTI,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

7crai

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.04; 27.07.02; 24.09.05;
29.01.12

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

clase:
39. Organizare de tururi turistice pentru terți,
organizare și realizare de vizite turistice,
organizare de vizite turistice cu ghid (însoţirea
călătorilor), organizare de circuite turistice,
organizarea de rute turistice (transport), vizitarea
obiectivelor turistice, organizare de vizite
turistice, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, furnizare de informații pe internet
despre călătorii turistice, servicii de rezervări
oferite de agenții pentru tururi pentru vizitarea
obiectivelor turistice, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, vizitarea obiectivelor turistice,
organizare de rute turistice, organizare de tururi
ale orașelor, organizare de tururi de oraș și
de excursii, organizare și rezervare de excursii
și de tururi de oraș, furnizare de informații
pentru turiști despre excursii și tururi de oraș,
organizare de excursii, excursii de o zi și

EUGEN BROTE NR. 33-41, SC.B, 
ET. 1, AP. B3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA
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tururi de oraș, planificare și organizare de
tururi de oraș și de excursii de o zi, servicii
de turism (organizarea călătoriilor), servicii
de agenție de turism pentru organizarea de
vacanțe, servicii de agenții de turism pentru
călătorii de afaceri, servicii specifice agențiilor
de turism (organizarea călătoriilor) și servicii
de rezervări, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, livrare de
alimente de către restaurante.
41. Ateliere recreative, ateliere organizate
în scopuri culturale, concerte în direct
susținute de formații muzicale, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de expoziții cu scop
educativ, coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
recreative, organizare de conferințe, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educație, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentații în direct,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, organizare și realizare de târguri cu
scop cultural sau educațional, publicare de cărți
și periodice electronice online, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate,
pregătire și instruire, servicii de recreere și
instruire, demonstrații în scop de instruire,
organizare de seminare de instruire, organizare
de demonstrații în scop de instruire, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de educație referitoare la arta
culinară, servicii de consultanță în domeniul
competițiilor culinare, furnizare de cursuri de
pregătire referitoare la turismul cu rulotă,
efectuarea de excursii cu ghid.
43. Servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
de hanuri turistice, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,

consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
restaurante (servirea mesei), furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), organizare de cazare temporară,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare pentru
vacanțe, furnizare de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru reuniuni, rezervare de cazare la
hotel, servicii ale agențiilor de cazare, asigurare
de facilități pentru târguri (cazare), închirieri
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de camping
pentru turiști (cazare), rezervări de spații de
cazare temporară, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, rezervare de spații de cazare
în cadrul campingurilor, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, servicii de rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), furnizare de informații cu privire
la rezervarea de locuri de cazare, servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor și
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servicii de agenții pentru rezervarea cazării pe
timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi,
servirea de băuturi în microberării, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de bar
cu servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de caritate, și anume furnizarea
de catering de alimente și băuturi, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
pentru săli spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante de delicatese, servicii de
restaurante pentru turiști, servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de informare privind restaurantele,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2020 05672 (111)177338
(151) 12/08/2020
(732) NEREIDA CONSULT SRL, STR.

LILIECILOR NR. 142, JUDETUL
DAMBOVITA, DUMBRAVA, 137458,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Visul Miresei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Servicii de design şi estetică industrială,
servicii de decoraţiuni interioare şi anume

aranjare şi decorare de spaţii pentru diverse
evenimente.
44. Servicii de artă florală, respectiv compoziții
(aranjamente) florale și servicii de grădinărit-
peisagistică.

───────

(210) M 2020 05673 (111)177337
(151) 12/08/2020
(732) NEREIDA CONSULT SRL, STR.

LILIECILOR NR. 142, JUDETUL
DAMBOVITA, DUMBRAVA, 137458,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Buchete Gigant
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii de
artă florală, respectiv compoziţii (aranjamente)
florale şi servicii de grădinărit-peisagistică.

───────
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(210) M 2020 05759 (111)177124
(151) 14/08/2020
(732) RADU TRADING COMPANY SRL,

STR. DRUMUL SABARENI NR.
24-26, CLADIRE MONOBLOC,
BIROU 1B101D, ETAJ 1, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Papetărim by diverta

(531) Clasificare Viena: 20.01.03; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.08; 27.05.10; 29.01.13

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

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de

papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele şi
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate şi comerţ în domeniul
publicaţiilor, tratamentul textelor, redactare,
editare de texte publicitare, organizare de târguri
şi expoziţii cu caracter comercial, servicii de
comerţ online, creare şi menţinere baze de date
(compilarea informaţiilor).
41. Publicare şi publicare on-line, organizare de
manifestări cu caracter cultural.
42. Creare şi menţinere site web.

───────
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(210) M 2020 05854 (111)177484
(151) 20/08/2020
(732) S.C. HEALTH & BEAUTY CENTER

S.R.L., SAT CHITID NR. 150, JUD.
HUNEDOARA, COM BOŞOROD,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

ACADEMIA
NETWORKERILOR

DE SUCCES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.07.15; 02.07.23

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, organizare
de seminarii, organizare de seminarii
educaţionale, organizare de seminarii şi
conferinţe, organizare de seminarii şi de
congrese, organizare de cursuri, organizare
video conferinţe, organizare de evenimente cu
scop cultural sau de divertisment, organizare de
traininguri.

───────

(210) M 2020 05895 (111)177485
(151) 21/08/2020
(732) DOI FLĂCĂI S.R.L., STR.

AMURGULUI NR. 77, BL. 1, ET.
1, AP. 7, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DOI FLĂCĂI BERATĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
campanii de marketing, marketing de produse,
marketing promoţional, publicitate, promovare şi
marketing, consultanţă în marketing, promovare,
publicitate şi marketing pentru pagini web
online, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing si materiale promoţionale,
prezentarea de produse şi servicii în scopuri
promoţionale, publicitare, distribuţie de produse
în scopuri publicitare, promovarea produselor
şi serviciilor prin sponsorizare, organizarea,
coordonarea şi desfăşurarea de târguri şi
expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale de
bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe.

───────

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR. 51, 
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

400

(210) M 2020 05994 (111)176837
(151) 25/08/2020
(732) LIVIA-LUCRETIA COLOJI, STR.

CONSTANTIN CEL MARE NR.
91, BL 260, AP. 2, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, 300269, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

GRUNI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Amulete (bijuterii), ancore (ceasornicărie),
insigne din metale preţioase, cutii din metale
preţioase, brăţări (bijuterii), brăţări realizate
din textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii), rozarii/
mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii pentru
pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii

emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse
de bijuterie, articole de bijuterie, articole de
bijuterie, bijuterii din platină, crucifixe ca bijuterii,
lanțuri de bijuterii, aur filat (bijuterie), aur filat
(bijuterii), casete de bijuterii, bijuterie din argint
veritabil, brățări de identificare (bijuterii), bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale neprețioase,
imitații de bijuterii ornamentale, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din metale
prețioase, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, taloane pentru fabricarea
bijuteriilor, strasuri pentru confecționat bijuterii,
fire de argint (bijuterii), bijuterii pentru animale
de companie, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, bijuterii de recunoștință pentru angajați,
piese și accesorii pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, cutii din piele pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), articole de imitații
de bijuterie, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
care conțin aur, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase, articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie.
16. Albume, invitaţii (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti,
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20. Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
cutii din lemn pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, console, lădiţe, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele
decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,

pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare,
pânze pentru pictură, hârtie carbon, carton,
tuburi din carton, cataloage, pungi conice din
hârtie, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de
desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, peniţe
pentru desen, rigle pentru desen, duplicatoare,
plicuri (papetărie), dosare (rechizite de birou),
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
reproduceri grafice, reprezentări grafice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, articole
pentru şcoală (papetărie), suporturi pentru
stilouri şi creioane, papetărie, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
hârtii transparente (papetărie), materiale de
scris, truse cu instrumente de scris (papetărie),
truse cu instrumente de scris (seturi), pensule de
scris, instrumente de scris, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, decorațiuni din hârtie pentru
alimente, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
decorațiuni de perete din hârtie, șabloane
(papetărie), capse (papetărie), capsatoare
(papetărie), blocuri (papetărie), fișe (papetărie),
dosare (papetărie), coperte (papetărie), pioneze
(papetărie), papetărie imprimată, cutii pentru
papetărie, adezivi pentru papetărie, articole de
papetărie, articole de papetărie parfumate, foi de
hârtie (papetărie), articole de papetărie pentru
petreceri, cutii pentru articole de papetărie,
articole de papetărie pentru birou, articole de
papetărie și accesorii educative.

ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), standuri
pentru ziare, mobilă de birou, rame pentru
tablouri, scaune/bănci (scaune), scaune din
metal, banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor.
21. Porțelanuri, porțelan decorativ, statui din
porțelan, figurine din porțelan, bibelouri de
porțelan, busturi din porțelan, figurine realizate
din porțelan, servicii de cafea din porțelan,
figurine ornamentale realizate din porțelan,
sculpturi ornamentale realizate din porțelan,
ornamente (statui) confecționate din porțelan,
modele ornamentale confecționate din porțelan,
obiecte de artă din porțelan, articole de porțelan
pentru uz decorativ, statui din porțelan, ceramică,
lut sau sticlă, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă, obiecte de artă din porțelan, pământ
ars sau sticlă, lucrări de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, sticle,
cutii de sticlă, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, candelabre (sfeşnice)/
sfeşnice, ceramică pentru uz casnic, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textile,
servicii de cafea (articole de masă), filtre de
cafea, neelectrice, puşculiţe pentru monede,
cristal (sticlărie), ceşti, veselă, vase de băut,
pahare de băut, tăvi, vase de lut/faianţă, sticlă
emailată, nu cea utilizată în construcţii, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă, sticle/butelci, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcţii, sticlă,
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, căni, vase, produse de
olărie, plăci cu denumiri de firme din porţelan
sau sticlă, vaze, boluri pentru decorațiuni florale,
pulbere de sticlă pentru decorațiuni, decorațiuni
de perete din porțelan, decorațiuni din porțelan
pentru torturi, decorațiuni de perete din teracotă,
sculpturi din porțelan, statuete din porțelan, cutii
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de porțelan, figurine ornamentale confecționate
din porțelan, figurine confecționate din porțelan
fosfatic, recipiente industriale din porțelan pentru
ambalare, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
statui din porțelan, ceramică, faianță, teracotă
sau sticlă, busturi din porțelan, ceramică, faianță,
teracotă sau sticlă, vase de bijuterii.

───────

(210) M 2020 06126 (111)177044
(151) 31/08/2020
(732) SC ENERGO CON GRUP SRL,

STR. PADURII NR. 1, BL. A1,
AP. 402, JUDEȚUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SUNPLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate de odorizare a aerului,
preîncălzitoare de aer, instalaţii de filtrare a
aerului, radiatoare de încălzire centralizată,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire, aparate de încălzire,
electrice, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), instalaţii pentru saună.

───────

(210) M 2020 06765 (111)176700
(151) 24/09/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021527, ROMANIA

(540)

citEști

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.10; 29.01.12

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

clase:

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, expoziţii comerciale şi
servicii expoziţionale, organizarea de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri  şi  expoziţii  comerciale virtuale online, 
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii 
comerciale, servicii  de expunere comerciale 
de mărfuri,servicii de vânzare cu ridicata în 
legătură cu  decorațiuni  festive,  servicii  de 
vânzare  cu amănuntul  în  legătură  cu 
decorațiuni  festive, servicii  de  consultanță 
privind  comenzile  de articole  de  papetărie, 
asistență în domeniulcomercializării produselor,
marketing  comercial (în  afară  de 
comercializare),  servicii  de publicitate  pentru 
comercializarea  de  produse noi,  servicii  de 
publicitate  pentru  bijuterii,  servicii de  vânzare 
cu  amănuntul  online  referitoare  la bijuterii, 
servicii de vânzare cu amănuntul înlegătură 
cu  bijuterii,  servicii  de  vânzare  cu ridicata  în 
legătură cu bijuterii.

TEPES VODA NR. 130, ETAJ 3,
CAMERA 7, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi

maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, informaţii despre
telecomunicaţii, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
şi joncţiune pentru telecomunicaţii, servicii
de teleconferinţă, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinţă, servicii de poştă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea col.ocviilor,
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organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcăbile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 07021 (111)176829
(151) 01/10/2020
(732) S.C. HG PASTRY SHOP S.R.L.,

RADU DE LA AFUMATI NR.
29, DEMISOL, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BURGER DULCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie și produse de cofetărie,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, produse de brutărie, produse de
cofetărie care conţin umpluturi, produse de

cofetărie congelate, produse de cofetărie cu
arome, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de patiserie, prăjituri, tarte, prăjiturele,
specialități de patiserie.

───────

(210) M 2020 07129 (111)176702
(151) 06/10/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 021527, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA TEPES VODA 130, ET. 1, AP.
C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

STII DE VREME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.23;
26.01.05

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
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privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de

comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, difuzare online, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date, servicii
de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
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publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

───────

(210) M 2020 07320 (111)176726
(151) 14/10/2020
(732) VITICOLA SA, STR. GĂRII NR.

1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
COGEALAC, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Cabinet individual de proprietate
industriala Ivanescu Gabriel
Dan, STR. AVRAM IANCU NR.
48A, SCARA B, AP. 10, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

WINESTOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea de evenimente de divertisment,
culturale si artistice, producția de spectacole,
organizarea și susținerea de concerte.

───────

(210) M 2020 07587 (111)176704
(151) 21/10/2020
(732) TIBERIUS MARIAN, STR.

HERMANN OBERTH, NR. 2, SC. A,
AP. 2, JUD. SIBIU, SIBIU, 550388,
SIBIU, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL , STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

zumeo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Clasa 9: Înregistrări muzicale descărcabile,
casete muzicale, muzică digitală descărcabilă,
benzi audio cu muzică, playere de muzica
portabile, înregistrări de clipuri muzicale
descărcabile, înregistrări video, descărcabile,
cu muzică, discuri optice care conțin muzică,
software descărcabil pentru compunerea de
muzică, software descărcabil utilizat in domeniul
muzical, materiale video muzicale pre-
înregistrate descărcabile, serii de înregistrări
audio muzicale care pot fi descărcate, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, înregistrări muzicale
sub formă de discuri, programe informatice,
descărcabile, pentru prelucrarea fișierelor
muzicale digitale, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, înregistrări muzicale
audio care pot fi descărcate, suporturi de
înregistrări muzicale pe bandă magnetică,
muzică digitală care poate fi descărcată
de pe internet, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, muzică digitală
descarcabilă de pe site-uri de internet cu mp3-
uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o bază
de date de calculator sau de pe internet,
aplicații software descărcabile, aplicaţii mobile
descărcabile, aplicații software descărcabile,
aplicații mobile educative descărcabile, aplicații
educative descărcabile pentru tablete, aplicații
de calculator educative descărcabile, aplicație
software descărcabile pentru televizoare,
aplicații software descărcabile pentru web,
aplicații software descărcabile pentru roboți,
software pentru simularea aplicațiilor, aplicații
descărcabile pentru circuite specifice integrate,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
mobile, software de aplicații de calculator,
aplicații software de calculator,descărcabile,
software pentru dezvoltare de aplicații, aplicații
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descărcabile pentru recuperarea de informații,
software pentru servere de aplicații, aplicații
software descărcabile pentru dispozitive fără fir,
software de aplicații informatice pentru televizor,
aplicații descărcabile de calculator pentru
comenzi auto, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software și aplicații
descărcabile pentru dispozitive mobile, software
de aplicații pentru dispozitive mobile, aplicații
software descărcabile de tipul business
intelligence, software pentru aplicații web și
servere, aplicație software pentru servicii de
cloud computing, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații mobile
descărcabile pentru gestionarea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, aplicații mobile care pot
fi descărcate destinate utilizării cu dispozitive
de calculator portabile, software de aplicații de
calculator destinat utilizării la implementarea
internetului lucrurilor (lot), software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator pentru transmisia
continuă de conținut media audiovizual pe
internet, software de calculator pentru aplicații
mobile care permit interacțiunea și interfața
dintre vehicule și dispozitive mobile, software
pentru îmbunătățirea posibilităților audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, și anume integrarea
de text, sunet, grafici, imagini fixe și
animate, înregistrări multimedia descărcabile,
programe de calculator multimedia interactive
descărcabile sau înregistrate, programe de
jocuri interactive multimedia descărcabile sau
înregistrate, software pentru divertisment,
software de divertisment interactiv, software
de calculator pentru divertisment, software
de divertisment interactiv pentru calculatoare,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video.
41. Divertisment muzical, spectacole muzicale,
editare muzicală, educație muzicală, formare
muzicală, producția de muzică, editare de
muzică, cursuri de muzică, înregistrări de
muzică, spectacole muzicale live, organizare
de divertisment muzical, servicii de festivaluri
muzicale, prezentare de spectacole muzicale,
organizare de concursuri muzicale, organizare
de evenimente muzicale, servicii de compoziții
muzicale, producție de videouri muzicale,

reprezentații muzicale în direct, publicare de
lucrări muzicale, servicii de educație muzicală,
publicare de texte muzicale, regizare de
spectacole muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
concerte muzicale pentru radio, producție
de spectacole muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, prezentare de reprezentații
muzicale, servicii de biblioteci muzicale,
publicare de partituri muzicale, organizare de
interpretări muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală,
interpretare de muzică și canto, servicii de
muzică în direct, spectacole cu muzică în direct,
servicii de editare de muzică, publicare de
cărți de muzică, concerte de muzică în direct,
servicii de divertisment muzical animat, regie
artistică pentru spectacolele muzicale, servicii
educaționale cu privire la muzică, organizare
de concerte de muzică pop, reprezentație de
dans, muzică și teatru, servicii de divertisment
muzical cu jazz, servicii de instruire în domeniul
muzical, organizare de spectacole muzicale în
direct, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, închiriere de înregistrări fonografice
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, consultanță privind producțiile
cinematografice și muzicale, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, concerte în
direct susținute de formații muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, furnizare de muzică digitală de pe
site-uri web de internet cu muzică în format
mp3 nedescărcabilă, oferire de divertisment
muzical de către formații vocale, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale vocale, prezentare de spectacole în
direct ale formațiilor muzicale, prezentare în
direct de producții muzicale de Crăciun, furnizare
de muzică în format digital de pe internet
nedescărcabil, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web de pe internet cu muzică în format
mp3, spectacole muzicale în mijlocul publicului
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organizate la săli de spectacole, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, selectare și compilare de muzică
preînregistrată în vederea difuzării de către terți,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, furnizare de clasificări pe
categorii de vârstă pentru conținut de televiziune,
film, muzică, video și jocuri video, servicii
educative în materie de aplicații ale sistemelor
informatice, servicii educative în materie de
aplicații ale programelor de calculator, publicare
multimedia de materiale tipărite cu excepţia celor
publicitare, publicarea de materiale multimedia
online altele decât cele publicitare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice altele
decât cele publicitare, divertisment, divertisment
interactiv, divertisment teatral, divertisment
pe internet, divertisment on-line, servicii de
divertisment, divertisment în direct, divertisment
furnizat prin telefon, divertisment prin intermediul
telefonului, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment audio, divertisment
de tipul concertelor, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
(divertisment), divertisment interactiv on-line,
furnizare de divertisment prin telefon, informații
în materie de divertisment, organizare de
servicii de divertisment, organizare de concursuri
telefonice (divertisment), organizare de activități
de divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, servicii de divertisment pentru
copii, informații în materie de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate de soliști, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de conversații telefonice pentru divertisment,
servicii de divertisment pentru marele public,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment
furnizat prin sisteme de videotext, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,

servicii de cluburi de fani (divertisment),
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, producție
de spectacole de divertisment cu instrumentiști,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
producție de evenimente de divertisment
în direct, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, furnizare de informații
în materie de divertisment, închiriere de
materiale înregistrate legate de divertisment,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizare de instalații de divertisment în
hoteluri, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de programe de
divertisment pentru televiziune, producție de
spectacole de divertisment cu cântăreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment sub formă de concursuri,
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de activități
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
servicii de divertisment pentru petreceri de
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zile de naștere, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori și cântăreți, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații
tip concert, servicii de divertisment pentru
producția de spectacole în direct, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de producție de
divertisment sub formă de materiale video,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de concerte în direct, servicii de divertisment
pentru potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio
și video
42. Platformă ca serviciu (PaaS), platformă
ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, stocare electronică de conținut
multimedia de divertisment, furnizarea accesului
temporar la software de divertisment interactiv
nedescărcabil.

───────

(210) M 2020 07766 (111)176734
(151) 28/10/2020
(732) BOGDAN-LIVIU NIMARĂ, STR.

ODOBEȘTI NR. 45A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IT'S MASSIVE 23

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 26.01.17; 26.01.18

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

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

───────

(210) M 2020 07789 (111)177500
(151) 28/10/2020
(732) MAREVEN FOOD HOLDINGS

(740) IRARDI CONSULTING SRL, STR. OP
53, CP 17, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040203, ROMANIA

(540)

Rollton Gustos întotdeauna!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Bulion, preparate pentru fabricarea
bulionului, preparate pentru fabricarea supelor,
supe, fulgi de cartofi.
30. Vermicelli, paste, tăiței, tăiței soba (tăiței
japonezi din hrișcă, negătiți), tăiței udon
(tăiței în stil japonez), preparate aromatice de
uz alimentar, altele decât uleiurile esențiale,
condimente, sosuri (condimente), sosuri pentru
spaghete (sos ketchup), spaghete, mirodenii
(condiment).

───────

LIMITED, AGIOU ATHANASIOU,
46, INTERLINK HERMES PLAZA,
OFTICE 202A, LIMASSOL, 4102,
CIPRU



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

410

(210) M 2020 07865 (111)176836
(151) 30/10/2020
(732) ORGANIZATIA GEOECOLOGICA

ACCENT, STR.WARTHE NR.11/
B, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500041, BRAȘOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL. 17, SC. 1, ET. 3, AP. 7,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TUSNAD GASTRO
BLUES FEST

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1014676/27.05.2021,
mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: TUSNAD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
22.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, maro
deschis, maro închis

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

41. Servicii de divertisment, organizarea de
festivaluri pentru divertisment, organizarea de
festivaluri de muzică.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat.

───────

(210) M 2020 07904 (111)176720
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DELES TRAPANELES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea şi susţinerea de concerte,
servicii de divertisment, producţia de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestaţiilor
live, producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07906 (111)176719
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRAPANEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și susținerea de concerte,
servicii de divertisment, producția de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestațiilor
live, producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────
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(210) M 2020 07907 (111)176718
(151) 02/11/2020
(732) GOLDENBOY CONCEPT SRL,

STR. NERVA TRAIAN NR. 14, BL.
M36, SC. 3, AP. 38, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRAPANELE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizarea și susținerea de concerte,
servicii de divertisment, producția de muzică,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), prezentarea prestațiilor
live, producția de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2020 07944 (111)177399
(151) 03/11/2020
(732) ÎMPĂRATUL IONA S.R.L.,

DRUMUL BACRIULUI, NR. 35F,
SAT ROSU, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, ROMANIA

(540)

14 iil bistro caffe
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1014955/31.05.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: bistro caffe.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de snack-
baruri, servicii de localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale.

───────
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(210) M 2020 07998 (111)177047
(151) 05/11/2020
(732) GREEN LEAF POWER SRL, STR.

OBORULUI NR. 22A, JUDEȚUL
SUCEAVA, GURA HUMORULUI,
725300, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Leacuri din Bucovina
La data de 06.05.2021, cu adresa nr. 1012525,
solicitantul in conformitate cu prevederile art.
22 alin ( 1) din Legea 84/1998, republicata

declara ca nu invoca un drept exclusiv
asupra denumirii Leacuri din Bucovina

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
25.01.25

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

30. Zahăr, miere, sirop de melasă, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, sare, mirodenii,
arome și condimente, cereale procesate, amidon
și produse preparate din acestea, preparate
pentru copt și drojdie.

───────

(210) M 2020 08015 (111)177053
(151) 05/11/2020
(732) VOILA A.S. S.R.L., STR.

CALLATIS NR. 22, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900744, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Voila Mamaia The
Classic Hotel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii hoteliere, servicii de restaurante (servirea
mesei).

───────
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(210) M 2020 08050 (111)177520
(151) 06/11/2020
(732) SC ROMCARD SA, B-DUL

GENERAL VASILE MILEA NR. 2H,
SUBSOL, ET. 1 ŞI 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Romcard by SIBS
Partner in Payments

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1013914/19.05.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Romcard Partner in Payments

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995C, Pantone 300C, Pantone 294C,
Pantone 2895), negru( Pantone Black
6C)

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

9. Adaptoare electrice, receptoare audio și
video, bancomate (ATM), cititoare de coduri
de bare, biocipuri, cabluri, electrice, mașini
de calculat, case de marcat, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, chipuri (circuite
integrate), colectoare, electrice, programe de
operare pe calculator, înregistrate, dispozitive
periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate,
programe de calculator,descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, stocate, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
componente hardware pentru calculator,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, calculatoare, brățări inteligente
(instrumente de măsurare), telefoane fără
fir, contoare/aparate de măsură, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, asistenți personali digitali

(APD), unități de disc pentru calculatoare,
discuri, magnetice, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, etichete electronice pentru
produse, panouri informotive cu afişaj electronic,
sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă, carduri
magnetice codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, senzori de parcare
pentru vehicule, imprimante de bilete, chei
criptografice descărcabile pentru primit și
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru cârduri de credit,
sisteme de poziționare globală (GPS), aparate
de înaltă frecvență, cârduri de identitate,
magnetice, dispozitive de pornire, electrice,
pentru pornirea de la distanță / dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanță, circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente)/carduri inteligente (cârduri cu circuite
integrate), terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, aparate de marcat fiscale, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unități cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanță magnetică (IRM), nu
cele pentru scopuri medicale, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
aparate de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, procesoare (unități centrale
de procesare), unități centrale de procesare,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
dispozitive de securitate de tip token (dispozitive
de criptare), roboți de securitate pentru
supraveghere, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, transmițătoare de semnale
electronice, transmițătoare (telecomunicații),
seturi de transmisie (telecomunicaţii).
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistență administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, asistență
în managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
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privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor
cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informații competitive, compilarea de
informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, servicii de registru de cadouri,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de achiziție pentru terți (achiziționarea
de bunuri și servicii pentru alte afaceri),
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terți, sistematizarea informațiilor în baze de
date computerizate, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonații
indisponibili, producerea de programe de
teleshopping, actualizarea și menținerea datelor

în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
36.  Garanții pentru cauțiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară/case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
management financiar, analiză financiară,
consultanță financiară, oferirea de informații
financiare, sponsorizare financiară, furnizarea
de informații financiare prin intermediul unui
site web, managementul financiar al plăților/
rambursărilor pentru terți, evaluări financiare ca
răspuns la cererile de ofertă/evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
evaluare fiscală, finanțare pentru achiziția în
rate/finanțare pentru achiziția prin închiriere,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăti cu portofel
electronic, schimb financiar de monede virtuale,
investiții în fonduri, servicii bancare de tip credit
ipotecar, fonduri mutuale, evaluare numismatică,
servicii bancare online, organizarea colectelor
monetare, procesarea plăților efectuate cu
cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui
card de membru, servicii de plată a pensiilor,
servicii de depozite sigure pentru valori, servicii
bancare de economisire, brokeraj de titluri de
valoare, evaluarea timbrelor, brokeraj de acțiuni
și obligațiuni, servicii de garanții, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcții de administrator fiduciar/custode.
38. Servicii de telecomunicații, închirierea
timpului de acces la rețelele globale de
calculatoare, furnizarea accesului la bazele de
date, difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicații prin telegrame, comunicații
prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, servicii de
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baze de date electronice publice (servicii
de telecomunicații), transmiterea de faxuri,
transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informații
in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, serivicii de pager
(radio, telefon sau alte mijloace electronice
de comunicare), difuzarea prin intermediul
radioului, comunicații radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală
de computere, servicii de rutare și joncțiune
pentru telecomunicații, servicii de teleconferință,
transmiterea telegramelor, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

prin intermediul unui site web, instalarea
de software pentru calculatoare, consultanță
în securitatea internetului, mentenanța
software-ului pentru calculatoare, monitorizarea
sistemelor de calcul(calculatoarelor) prin acces
de la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranță prin trimiterea datelor în
afara locației, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS) ,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de cărți de vizită, design grafic pentru
materialele promoționale, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea
de produse noi pentru terți, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS) ,
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, cercetare tehnologică, efectuarea de
studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanță tehnologică, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
închirierea serverelor web, consultanță în
proiectarea site-urilor web.
45. Licențierea software-ului de calculator
(servicii juridice) licențiere (servicii juridice)
în cadrul publicării de software monitorizarea
alarmelor de securitate și antifurt.

───────

42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing) închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare,
servicii de protecție împotriva virușilor
de calculator, consultanță în tehnologia
calculatoarelor, consultanță în securitatea
informatică, consultanță în proiectarea și
dezvoltarea componentelor hardware, conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor și
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format electronic, crearea și
mentenanța site-urilor web pentru terți, crearea
și proiectarea pentru terți de indexuri de
informații bazate pe site-uri web (servicii
de tehnologia informației), consultanță în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, design de arte
grafice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
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(210) M 2020 08091 (111)177031
(151) 09/11/2020
(732) IOANA-ALEXANDRA BURLACU,

ŞOS. OLTENIŢEI NR.227-237,
BL.1, ET.3, AP.322, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

WALDMASTER
SPALATORIE DE COVOARE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicată, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1011840/28.04.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: SPALATORIE DE COVOARE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de curățenie, servicii de curăţătorie,
spălătorie chimică şi ecologică, curățare de
covoare, curățare de materiale textile, curățarea
tapițeriei.

───────

(210) M 2020 08199 (111)177052
(151) 12/11/2020
(732) VOILA AS S.R.L., STR.

CALLATIS, NR. 22, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900744, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HOTEL BELVEDERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
01.01.04

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

clase:
41. Organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente recreative.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
pentru vacanțe.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, masaj.

───────
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(210) M 2020 08208 (111)176839
(151) 13/11/2020
(732) ANDRA-ELENA MARTIN, STR.

VALUL CETĂŢII NR. 35C, JUDEŢ
DAMBOVITA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

DR. ELENA MARTIN EM
SCIENTIFIC SKINCARE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 2347
C), negru (Pantone 419 C), alb

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

3. Creme cosmetice, prepaprate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cosmetice.

───────

(210) M 2020 08245 (111)176747
(151) 18/11/2020
(732) MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT SRL, STR.
GENERAL NICOLAE DONA NR.
16, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CHELUȚU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri, apă
micelară, bureți impregnați cu produse de
toaletă, creme BB de înfrumusețare, produse
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
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de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, preparate cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale

comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive (cronometre), brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
cadrane pentru ceasuri, ceasornice cu radio,
ceasuri automate, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri cu cuarț, ceasuri cu
embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de birou, ceasuri de buzunar,
ceasuri de damă, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe tipărite, afișe publicitare, afișe
tipărite din hârtie, agende, agende de telefon,
agende de întâlniri, anuare (publicații tipărite),
autocolante (articole de papetărie), bannere
din hârtie, benzi desenate, broșuri, broșuri
tipărite, buletine (materiale tipărite), calendare,
calendare cu foi detașabile, calendare de
perete, calendare tipărite, carduri cu mesaje
de mulțumire, carduri de cadouri, carduri de
fidelitate din hârtie, caricaturi (postere), carnete
cu informatii, carnete de notițe pentru reporteri,
cărți cu abțibilduri pentru activități, cartonașe
imprimate, cataloage, colaje, cupoane, diagrame
tipărite, embleme din hârtie, embleme imprimate,
embleme tipărite (decalcomania), etichete
de agățat din hârtie, etichete din carton,
etichete tipărite din hârtie, felicitări, felicitări
(care însoțesc) cadouri, felicitări cu mesaje
motivaționale, felicitări pentru ocazii speciale,
felicitări pentru ziua de naștere, felicitări
pop-up, fluturași publicitari, foi de răspuns
tipărite, fotografii imprimate, ghirlande de hârtie,
imagini aplicate sub formă de abțibilduri,
indicatoare publicitare din hârtie, invitații
(articole de papetărie), invitații tipărite, jurnale,
jurnale (articole tipărite), material promotional
imprimat, modele tipărite, monografii, pagini de
albume de fotografii, organizatoare personale,
orare imprimate, pancarte de carton, panouri
indicatoare din hârtie sau carton, panouri
publicitare din carton, panouri publicitare din
hârtie, panouri publicitare tipărite, din carton,
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panouri publicitare tipărite, din hârtie, pliante,
pliante informative tipărite, pliante tipărite,
postere din hârtie, postere montate, publicații
imprimate, publicații promoționale, reclame
tipărite, reviste (publicații periodice), reviste cu
postere, reviste de muzică, reviste pentru fani,
reviste de benzi desenate, tatuaje temporare,
ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe din piele, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte

de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, cămași cu mânecă
lungă, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
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pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,

papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de
jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, aparate de
mașini de bowling (jocuri), bărci de jucărie,
bărci de jucărie în miniatură, camioane de
jucărie, capse detonante (jucării), case de jucărie
modulare, case de păpuși, castele de jucărie,
căluți-balansoar (jucării), cărucioare de jucărie,
cărucioare pentru păpuși, căsuțe de jucărie,
căști pentru păpuși, chitare de jucărie, coarde
de sărit, corturi de joacă, covoare de joacă
puzzle (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
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(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule

de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot
de jucărie care se transformă, yoyo (jucărie),
zmeie (jucării), aparate de interior pentru fitness,
roți pentru exerciții abdominale pentru fitness,
aparate pentru culturism, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru genuflexiuni, aparate
pentru exerciții abdominale, aparate pentru
obținerea unei bune condiții fizice (de uz
nemedical), aparate pentru tonifierea corpului
(exerciții fizice), articole de gimnastică și de
sport, articole de sport, bare cu arc pentru
exerciții fizice, bare pentru exerciții, bănci de
exerciții, bănci pentru abdomene, bănci pentru
ridicarea de greutăți, benzi pentru exerciții,
benzi elastice pentru yoga, benzi de rezistență
pentru întinderea degetelor, benzi rulante pentru
exerciții fizice, blocuri yoga, cadre pentru
genuflexiuni, cochilii de protecție pentru sport,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, discuri
pentru sport, echipamente pentru sport, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
greutăți de gleznă și încheietură pentru exerciții,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, cacao, produse din
cacao, cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), ceai, ceaiuri de fructe,
chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, esențe de cafea,
doze de cafea, extracte de cafea, ceai cu gheață
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(iced tea), înlocuitori de cafea, înlocuitori de
ceai, pliculețe de ceai, ceai kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de

portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: apă de colonie, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme BB
de înfrumusețare, produse cosmetice de îngrijire
a frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme
și loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru mâini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igienă personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
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corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri, arome
(uleiuri esențiale), extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
săpunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, preparate cosmetice funcționale,
accesorii pentru bijuterii, ace de cravată, ace
ornamentale din metale prețioase, agrafe de
argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele

din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive (cronometre), brelocuri în formă de
ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
cadrane pentru ceasuri, ceasornice cu radio,
ceasuri automate, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, ceasuri cu cuarț, ceasuri cu
embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri cu funcție
de comunicare fără fir, ceasuri cu o funcție de
memorare, ceasuri de birou, ceasuri de buzunar,
ceasuri de damă, ceasuri de mână cu aparate
GPS, ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas, cărți, afișe tipărite,
afișe publicitare, afișe tipărite din hârtie, agende,
agende de telefon, agende de întâlniri, anuare
(publicații tipărite), autocolante (articole de
papetărie), bannere din hârtie, benzi desenate,
broșuri, broșuri tipărite, buletine (materiale
tipărite), calendare, calendare cu foi detașabile,
calendare de perete, calendare tipărite, carduri
cu mesaje de mulțumire, carduri de cadouri,
carduri de fidelitate din hârtie, caricaturi
(postere), carnete cu informații, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
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ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promoțional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, genți de voiaj
cu rotile, genți de umăr pentru copii, genți
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți pentru sport, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți sport de uz general,
genți tip sac, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse pentru bagaje, huse pentru încălțăminte,
mini-rucsacuri, portchei, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe din piele, săculețe
cu cordon, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte confecționate din

blană, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, cămăși cu manecă
lungă, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
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mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
[articole de îmbrăcăminte], salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, pantaloni de trening, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,

încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane de
jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, aparate și
mașini de bowling (jocuri), bărci de jucărie,
bărci de jucărie în miniatură, camioane de
jucărie, capse detonante (jucării), case de jucărie
modulare, case de păpuși, castele de jucărie,
căluți-balansoar (jucării), cărucioare de jucărie,
cărucioare pentru păpuși, căsuțe de jucărie,
căști pentru păpuși, chitare de jucărie, coarde
de sărit, corturi de joacă, covoare de joacă
puzzle (jucării), cozi de zmeu, console de jocuri
portabile, cutii de scrisori de jucărie, cuburi de
construcții care pot fi îmbinate (jucării), cuburi
de construit magnetice fiind jucării, crose de
jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii pentru
accesorii de joacă, decorațiuni pentru căsuțe
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de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucării de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucării inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescentă,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de

avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate, și
băuturi pe bază de cacao, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, băuturi pe bază de
ceai (nemedicamentoase), băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, băuturi pe bază de
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ceai cu aromă de fructe, băuturi pe bază de
ciocolată cu lapte, băuturi pe bază de înlocuitori
de cafea, boabe de cafea, cacao, produse din
cacao, cafea, cafea (prăjită, sub formă de pudră,
granule sau băutură), ceai, ceaiuri de fructe,
chai (ceai), ciocolată, ciocolată caldă, ciocolată
cu lapte, ciocolată de băut, esențe de cafea,
doze de cafea, extracte de cafea ceai cu gheață
(iced tea), înlocuitori de cafea, înlocuitori de
ceai, pliculețe de ceai, ceai kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,

băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
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de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie

de programe radio, transmisie de webcast-
uri, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
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pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08276 (111)176748
(151) 18/11/2020
(732) MEDIAPRO MUSIC

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ÎNOATĂ CHELUȚU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată, creme
aromoterapeutice, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
pentru aromoterapie, loțiuni și creme de corp
parfumate, produse de parfumerie, parfumuri
naturale, preparate parfumate, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, săpunuri și geluri,
apă micelară, bureți impregnați cu produse
de toaletă, creme bb de înfrumusețare,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
fluide (cosmetice), creme și loțiuni cosmetice,
extracte din plante de uz cosmetic, gel de
baie și de duș, geluri de corp, geluri pentru
corp şi faţă (cosmetice), geluri pentru maini,
lapte de înfrumusețare, loțiuni de înfrumusețare,
măşti pentru faţă şi corp, măști cosmetice
de curățare pentru față, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate de
duș pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (produse de toaletă), preparate
nemedicamentoase de îngrijire a corpului,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale, preparate pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru spălat, de uz
personal, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice pentru
piele, produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice sub formă de pudră, produse
de spălare a părului și corpului, produse
exfoliante pentru picioare, produse pentru
curățenie și igienă personală, pudră cremoasă
pentru față, pudră de mâini, seruri de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume de

ENTERTAINMENT, STR.
GENERAL NICOLAE DONA, 
NR.16, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,   ROMANIA
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curățare a pielii, spume de curățare pentru corp,
spume pentru duș, spumă de baie și de duș,
uleiuri de baie și duș (nemedicinale), uleiuri de
duș nemedicamentoase, uleiuri de față, uleiuri de
masaj pentru față, uleiuri pentru corp şi pentru
faţă, uleiuri pentru masaj corporal, unt de față,
unt pentru faţă şi corp, șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele pentru curățare
utilizate pentru igiena intimă feminină, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat, aromatizanți pentru
parfumuri, arome, extracte de flori (parfumerie),
parfumuri lichide, parfumuri solide, produse de
parfumerie sintetice, sprayuri parfumate pentru
corp, uleiuri naturale pentru parfumuri, produse
de toaletă antiperspirante, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din

metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri automate,
ceasuri care conțin o funcție de joc, ceasuri
care conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu o funcție de memorare,
ceasuri de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri
de damă, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

431

tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,

sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
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contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,

sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
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joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi

de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
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32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: apă de colonie, apă
de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate

carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
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pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, accesorii
pentru bijuterii, ace de cravată, ace ornamentale
din metale prețioase, agrafe de argint, amulete
(bijuterii), bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
cu pietre prețioase, bijuterii de damă, bijuterii
din cositor, bijuterii din aur, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru

copii, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din
plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii personale,
bijuterii prețioase, brățări, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări (bijuterii), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă, butoni de manșetă
din aur, butoni de manșetă din imitație de
aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri,
nemetalice, brelocuri, nu din metal, chei amulete
placate cu metale prețioase, aparate pentru
cronometrarea evenimentelor sportive, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, cadrane pentru ceasuri, ceasornice
cu radio, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care conțin o funcție
de joc electronic, ceasuri care încorporează
o funcție de telecomunicare, ceasuri cu cuarț,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri cu o
funcție de memorare, ceasuri de birou, ceasuri
de buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de masă, ceasuri digitale, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri electrice,
ceasuri pentru automobile, ceasuri în miniatură,
cutii de ceas, curele pentru ceas, nu din piele,
curele de ceas din piele, lanțuri de ceas,
cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
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(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,

genți de transport universale, genți de voiaj
cu rotile, genți de umăr pentru copii, genți
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți pentru sport, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți sport de uz general,
genți tip sac, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse pentru bagaje, huse pentru încălțăminte,
mini-rucsacuri, portchei, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
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femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și

brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
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pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,

pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
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pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru

micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
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largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare

de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcast-
uri, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
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divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de

divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08278 (111)176749
(151) 18/11/2020
(732) MEDIAPRO MUSIC

ENTERTAINMENT, STR.
GENERAL NICOLAE DONA, NR.
16, PARTER, CORP A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

HATZ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Apă de colonie, apă de lavandă, apă
de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
creme aromoterapeutice, creme parfumate,
deodorante de corp (parfumerie), extracte de
parfum, loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, parfumerie
(produse de -), parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
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păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun

pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale.
14. Accesorii pentru bijuterii, ace de cravată,
ace ornamentale din metale prețioase, agrafe
de argint, amulete (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterii confecționate
din sticlă, bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii
de damă, bijuterii din cositor, bijuterii din aur,
bijuterii din materiale semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii din
pietre prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii pentru copii, bijuterii pentru animale de
companie, bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și
bijuterii din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii
personale, bijuterii prețioase, brățări, brelocuri
placate cu metale prețioase, brățări (bijuterii),
broșe (bijuterie), butoni de manșetă, butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă din imitație
de aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp, brelocuri
din imitație de piele, brelocuri din metale
comune, brelocuri din piele, brelocuri din piele
pentru chei, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri fabricate din metale prețioase, brelocuri
metalice, brelocuri pentru chei (inele) căptușite
cu metale prețioase, brelocuri retractabile pentru
chei, brelocuri, nemetalice, brelocuri, nu din
metal, chei amulete placate cu metale prețioase,
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, brelocuri în formă de ceas, ceasuri
cu brățară, brățări de ceas, cadrane pentru
ceasuri, ceasornice cu radio, ceasuri automate,
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ceasuri care conțin o funcție de joc, ceasuri
care conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu cuarț, ceasuri cu embleme, ceasuri
cu lanț, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu o funcție de memorare,
ceasuri de birou, ceasuri de buzunar, ceasuri
de damă, ceasuri de mână cu aparate gps,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de
masă, ceasuri digitale, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri electrice, ceasuri pentru
automobile, ceasuri în miniatură, cutii de ceas,
curele pentru ceas, nu din piele, curele de ceas
din piele, lanțuri de ceas.
16. Cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative
tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare.
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru

câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
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pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,

pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
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căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie,
accesorii pentru haine de păpuși, accesorii
pentru păpuși, aeronave de jucărie, animale de
jucărie, animale de jucărie cu motor, aparate
pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja de
jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,

jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
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arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc.
30. Amestecuri de cafea, amestecuri de cafea
de malț cu cacao, amestecuri de cafea și
cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao

utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge.
32. Ape minerale (băuturi), ape minerale
și gazoase, apă (băuturi), apă plată,
apă minerală carbogazoasă, băuturi cola,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: apă de colonie, apă
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de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de parfum, loțiuni pentru aromoterapie,
loțiuni și creme de corp parfumate, produse
de parfumerie, parfumuri naturale, preparate
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, sprayuri pentru corp (nemedicinale),
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate și tratamente pentru
păr, săpunuri și geluri, apă micelară, bureți
impregnați cu produse de toaletă, creme bb
de înfrumusețare, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, creme fluide (cosmetice), creme și
loțiuni cosmetice, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, geluri de
corp, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
geluri pentru maini, lapte de înfrumusețare,
loțiuni de înfrumusețare, măşti pentru faţă şi
corp, măști cosmetice de curățare pentru față,
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
preparate cosmetice pentru baie și pentru duș,
preparate de duș pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, preparate pentru baie și duș, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, preparate pentru spălat,
de uz personal, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse de spălare a părului și corpului,
produse exfoliante pentru picioare, produse
pentru curățenie și igienă personală, pudră
cremoasă pentru față, pudră de mâini, seruri de
uz cosmetic, serumuri de înfrumusețare, spume
de curățare a pielii, spume de curățare pentru
corp, spume pentru duș, spumă de baie și
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp şi pentru faţă, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față, unt pentru faţă şi
corp, șervețele impregnate cu uleiuri esențiale,
de uz cosmetic, șervețele impregnate pentru
curățare (nemedicinale și pentru uz personal),
șervețele pentru curățare utilizate pentru igiena
intimă feminină, șervețele umede pentru uz
igienic și cosmetic, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului impregnate cu preparate
de curățat, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, extracte de flori (parfumerie), parfumuri
lichide, parfumuri solide, produse de parfumerie
sintetice, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, antiperspirant
(produse de toaletă -e), antitranspirante de uz

personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante antiperspirante, deodorante cu bilă
(produse de toaletă), deodorante de uz personal,
deodorante de uz personal (parfumerie),
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
pentru corp, săpunuri deodorante, creme
cosmetice pentru duș, geluri de uz cosmetic,
produse de săpun, săpun de duș, săpun
de înfrumusețare, săpun lichid, săpun pentru
igiena personală, săpun pentru piele, săpun
pentru utilizare fără apă, șampoane pentru corp,
sapunuri parfumate, săpunuri, săpunuri cremă,
săpunuri cu aloe, săpunuri de față, săpunuri
pentru toaletă, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, cosmetice funcționale, accesorii
pentru bijuterii, ace de cravată, ace ornamentale
din metale prețioase, agrafe de argint, amulete
(bijuterii), bijuterie din argint veritabil, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase, bijuterii confecționate din
plastic, bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii
cu pietre prețioase, bijuterii de damă, bijuterii
din cositor, bijuterii din aur, bijuterii din materiale
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru
copii, bijuterii pentru animale de companie,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din
plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii personale,
bijuterii prețioase, brățări, brelocuri placate
cu metale prețioase, brățări (bijuterii), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă, butoni de manșetă
din aur, butoni de manșetă din imitație de
aur, butoni de manșetă din metale prețioase
cu pietre semiprețioase, butoni de manșetă
placați cu argint, butoni de manșetă placați cu
metale prețioase, butoni de manșetă realizați din
metale prețioase și pietre prețioase, butoni de
manșetă și ace de cravată, butoni din metale
prețioase, butoni din porțelan, cercei, podoabe
din chihlimbar, coliere (bijuterii), gablonțuri din
bronz, inele (bijuterii), inele de prietenie, inele
din aur, inele din platină, inele placate cu argint,
inele pentru piercing corporal, inele placate
cu aur, insigne de rever din metale prețioase,
insigne de rever ornamentale, insigne decorative
(bijuterii), insigne din metale prețioase, lanțuri
(bijuterii), lanțuri de bijuterii, medalii, medalioane,
ornamente pentru pălării, ornamente pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, pandantive, piese și accesorii pentru
bijuterii, pietre sintetice (bijuterii), talismane
pentru brățări, talismane pentru coliere, ștrasuri,
ștrasuri din plastic, ștrasuri pentru corp,
brelocuri din imitație de piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din piele, brelocuri
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din piele pentru chei, brelocuri fabricate din
metal comun, brelocuri fabricate din metale
prețioase, brelocuri metalice, brelocuri pentru
chei (inele) căptușite cu metale prețioase,
brelocuri retractabile pentru chei, brelocuri,
nemetalice, brelocuri, nu din metal, chei amulete
placate cu metale prețioase, aparate pentru
cronometrarea evenimentelor sportive, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări
de ceas, cadrane pentru ceasuri, ceasornice
cu radio, ceasuri automate, ceasuri care conțin
o funcție de joc, ceasuri care conțin o funcție
de joc electronic, ceasuri care încorporează
o funcție de telecomunicare, ceasuri cu cuarț,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu funcție de comunicare fără fir, ceasuri cu o
funcție de memorare, ceasuri de birou, ceasuri
de buzunar, ceasuri de damă, ceasuri de
mână cu aparate gps, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de masă, ceasuri digitale, ceasuri
deșteptătoare electronice, ceasuri electrice,
ceasuri pentru automobile, ceasuri în miniatură,
cutii de ceas, curele pentru ceas, nu din piele,
curele de ceas din piele, lanțuri de ceas,
cărți, afișe, afișe publicitare, afișe tipărite din
hârtie, agende, agende de telefon, agende de
întâlniri, anuare (publicații tipărite), autocolante
(articole de papetărie), bannere din hârtie,
benzi desenate, broșuri, broșuri tipărite, buletine
(materiale tipărite), calendare, calendare cu
foi detașabile, calendare de perete, calendare
tipărite, carduri cu mesaje de mulțumire, carduri
de cadouri, carduri de fidelitate din hârtie,
caricaturi, carnete cu informatii, carnete de
notițe pentru reporteri, cărți cu abțibilduri
pentru activități, cartonașe imprimate, cataloage,
colaje, cupoane, diagrame tipărite, embleme
din hârtie, embleme imprimate, embleme
tipărite (decalcomania), etichete de agățat din
hârtie, etichete din carton, etichete tipărite
din hârtie, felicitări, felicitări (care însoțesc)
cadouri, felicitări cu mesaje motivaționale,
felicitări pentru ocazii speciale, felicitări pentru
ziua de naștere, felicitări pop-up, fluturași
publicitari, foi de răspuns tipărite, fotografii
imprimate, ghirlande de hârtie, imagini aplicate
sub formă de abțibilduri, indicatoare publicitare
din hârtie, invitații (articole de papetărie),
invitații tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
material promotional imprimat, modele tipărite,
monografii, pagini de albume de fotografii,
organizatoare personale, orare imprimate,
pancarte de carton, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, panouri publicitare din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare tipărite, din carton, panouri publicitare
tipărite, din hârtie, pliante, pliante informative

tipărite, pliante tipărite, postere din hârtie,
postere montate, publicații imprimate, publicații
promoționale, reclame tipărite, reviste (publicații
periodice), reviste cu postere, reviste de muzică,
reviste pentru fani, reviste de benzi desenate,
tatuaje temporare, ziare, apărătoare pentru
ochi (harnașament), articole vestimentare pentru
câini, botnițe, centuri pentru câini, costume
pentru animale, geci pentru câini, haine de
ploaie pentru câini, hamuri (harnașament),
jambiere pentru animale, lese din piele,
lese pentru animale, lese pentru câini, lese
pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, genți de voiaj
cu rotile, genți de umăr pentru copii, genți
din pânză, genți flexibile pentru haine, genți
impermeabile, genți pentru sport, genți pentru
îmbrăcăminte sport, genți sport de uz general,
genți tip sac, ghiozdane, ghiozdane școlare,
huse pentru bagaje, huse pentru încălțăminte,
mini-rucsacuri, portchei, portmonee de uz
general, portmonee de piele, portofele,
inclusiv portcarduri, poșete, rucsacuri, pungi
personalizate suveniruri, sacoșe de cumpărături
din pânză, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe
reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe textile
pentru cumpărături, săculețe, săculețe cu
cordon, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole purtate
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în jurul gâtului, halate de baie, bandane,
baticuri, batiste de buzunar, bentițe de gât
(părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe
de protecție pentru urechi, bermude, bikini,
blazere, blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler pe gât, bluze cu guler înalt, bluze
de antrenament, bluze de corp, bluze de
trening, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, blănuri, blănuri (îmbrăcăminte),
bluzoane, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
body-uri (lenjerie de corp), body-uri din plasă,
bolerouri, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
bretele pentru bărbați, bustiere, bustiere sport,
căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu maneca
lunga, cămăși care se poartă fără cravată,
cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu mânecă
scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de costum,
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși
din tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate
de uz sportiv, cămăși pentru costum, cape,
capoate, cardigane, centuri din materiale textile,
chiloți, cămăși stil sport, confecții, compleuri
de dormit, costume, costume bărbătești și
taioare, costume de baie pentru bărbați și
femei, îmbrăcăminte din in, îmbrăcăminte din
lână, îmbrăcăminte din latex, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte
pentru femei, impermeabile, jachete, jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport, jachete
casual, jachete cu două fețe, jachete cămașă,
jachete de seară, îmbrăcăminte pentru fete,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși lungi fără deget, mănuși tricotate, măști
pentru dormit, măști pentru ochi, paltoane,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantaloni bufanți
până la genunchi, pantaloni cargo, pantaloni
colanți, pantaloni de antrenament, pantaloni

de corp, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni sport, papioane, pardesie scurte,
pardesiuri, pelerine, pelerine damă, pijamale,
pijamale pentru fetițe, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe gât,
pulovere cu guler rotund, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
mânecă lungă, pulovere fără mâneci, pulovere
tip polo, rochii din imitație de piele, rochii
din piele, rochii drepte, rochii pentru femei,
sacouri de gală, salopete scurte, salopete scurte
(articole de îmbrăcăminte), salopetă de copii,
șaluri, sarafane, sarafane (rochii), seturi de
bluză și jachetă, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), slipuri de baie, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă,
șosete care absorb transpirația, șosete de lână,
șosete impermeabile, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete peste genunchi,
șosete și ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și
brasiere, taioare, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri cu spatele
gol, trenciuri, trening (pantaloni de), treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricotaje, tricouri, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, veste,
veste de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de damă),
balerini (încălțăminte), bascheți, cizme de iarnă,
cizme de ploaie, cizme impermeabile, espadrile,
galoși, ghete, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte sport, pantofi cu platformă, pantofi
cu talpă joasă, pantofi cu tocuri mascate, pantofi
de alergat, pantofi de pânză, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale tip sabot, sneakers,
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șlapi, teniși, șosete joase pentru încălțăminte,
articole cu cozoroace care servesc la acoperirea
capului, articole de purtat pe cap pentru copii,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, articole termice pentru acoperirea
capului, bentițe antitranspirante pentru cap,
bentițe cu protecții pentru urechi (îmbrăcăminte),
bentițe pentru cap, berete, berete din lână,
bonete, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport, accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme ninja
de jucărie, armură de jucărie, avioane de jucărie,
baloane, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării

cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și
soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie
de jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi
de cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane, seturi de machete de mașini de curse,
seturi de machete de tren, seturi de masă
de jucărie, seturi de păpuși, seturi de piese
(vândute în întregime) pentru construirea de
machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau
de dame, titireze (jucării), ținte, trambuline,
ursuleți de pluș, vagoane de jucărie, vehicule
de jucărie cu scaune, vehicule cu patru roți
pentru copii (jucării), vehicule (jucării), vehicule
de jucărie pentru copii, vehicule de jucărie pentru
călărit, vehicule de jucărie motorizate pentru
călărit, xilofoane sub formă de jucării muzicale,
vehicule în miniatură turnate, vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie, aparate
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de interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga, cadre
pentru genuflexiuni, cochilii de protecție pentru
sport, curele pentru exerciţii pentru abdomen,
discuri pentru sport, echipamente pentru sport,
genți adaptate pentru transportul accesoriilor
sportive, greutăți de gleznă și încheietură pentru
exerciții, greutăți cu mânere pentru antrenament,
greutăți de încheietură pentru exerciții, greutăți
pentru picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în sport,
seturi de bare pentru exerciții fizice, tensionate
cu arc, amestecuri de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cacao, amestecuri de cafea
și cicoare, amestecuri de ceai, amestecuri de
esențe de cafea și extracte de cafea, amestecuri
de pulberi de ceai, amestecuri pe bază de
cacao, băuturi aromatizate cu ciocolată, băuturi
carbogazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază
de cacao, băuturi pe bază de cafea, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte, băuturi
pe bază de ceai cu aromă de fructe, băuturi
pe bază de ciocolată cu lapte, băuturi pe bază
de înlocuitori de cafea, boabe de cafea, cacao,
produse din cacao, cafea, cafea (prăjită, sub
formă de pudră, granule sau băutură), ceai,
ceaiuri de fructe, chai (ceai), ciocolată, ciocolată
caldă, ciocolată cu lapte, ciocolată de băut,
esențe de cafea, doze de cafea, extracte de
cafea, iced tea, înlocuitori de cafea, înlocuitori
de ceai, pliculețe de ceai, kombucha, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată cu aromă
de moca, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de nuci, preparate pentru băuturi
cu ciocolată și aromă de portocale, preparate

pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cacao),
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de cafea), preparate pentru fabricarea de băuturi
(pe bază de ceai), preparate pentru fabricarea de
băuturi (pe bază de ciocolată), preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
preparate sub formă de pudră conținând cacao
utilizate pentru prepararea băuturilor, pudră de
cacao instant, fulgi de ovăz, fulgi de ovăz,
batoane de cereale, batoane alimentare pe
bază de cereale, batoane cu musli, batoane de
ovăz, batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane învelite în ciocolată, gustări pe bază
de cereale, gustări pe bază de orez, gustări
rapide preparate din grâu integral, gustări rapide
preparate din musli, gustări tip prăjitură din
orez, preparate din cereale acoperite cu zahăr
și miere, produse din cereale sub formă de
batoane, prăjituri de cereale pentru consum
uman, chipsuri din cereale, alimente preparate
din cereale, fulgi de cereale uscate, biscuiți
crocanți din cereale, cereale pentru micul dejun,
amestecuri alimentare constând în fulgi de
cereale și fructe uscate, cereale gata preparate,
cereale pentru mic dejun cald, cereale pentru
micul dejun care conțin fibre, cereale pentru
micul dejun care conțin fructe, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, cereale pentru
micul dejun din orez, cereale pentru micul dejun
cu aromă de miere, cereale pentru micul dejun
care conțin un amestec de fructe și fibre, fulgi de
porumb, deserturi cu musli, müsli, porridge, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase, apă
(băuturi), apă plată, apă minerală carbogazoasă,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi carbogazoase dulci, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, cola, cola (băuturi răcoritoare),
limonade, sucuri carbogazoase, amestec de
sucuri de fructe, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi cu suc de portocale, băuturi cu
suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi pe
bază de cocos, băuturi pe bază de fructe,
băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, suc concentrat de
portocale, suc de coacăze negre, suc de fructe
concentrat, suc de grepfrut, suc de mango, suc
de pepene galben, suc de portocale, suc de
rodii, suc de struguri, sucuri de fructe gazoase,
băuturi care conțin vitamine, băuturi cu proteine,
băuturi energizante, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
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aromă de ceai, băuturi răcoritoare cu aromă de
cafea.
38. Colectare și transmitere de mesaje,
comunicații prin radio, comunicare prin mijloace
electronice, comunicații prin rețele electronice,
comunicații radio, consultanță în domeniul
rețelelor de comunicații, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, emisiuni de știri (transmisii),
furnizare de comunicații prin radio, servicii
audiotext, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
de rețea cu valoare adăugată, servicii de
comunicații electronice, servicii de comunicații
electronice pentru transmisie prin cablu, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații fără fir,
servicii de comunicații furnizate electronic,
servicii de comunicații pentru transmiterea
electronică a imaginilor, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații prin
cablu, servicii de comunicații prin mesaje de
telex, servicii de comunicații radio în bandă
largă, servicii de comunicații radiotelefonice,
servicii de comunicații video, servicii de difuzare
și comunicații interactive, servicii de informare
prin radio, servicii de încărcare de fotografii,
servicii de încărcare video, servicii de radio-fax,
servicii de radiocomunicații, servicii de rețele
de radiocomunicații, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de transmisie de date,
servicii de teleconferință și videoconferință,
servicii de transmisie electronică de imagini,
servicii de transmisie electronică de informații,
servicii de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmisie și recepție a
datelor cu ajutorul mijloacelor de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii
de videoconferință, servicii de trimitere și
primire de mesaje, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
telecomunicații prin radio, transmisie de filme
video, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmisie de informații prin
rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații prin
rețele naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de mesaje și imagini, transmisie
de sunet asistată de calculator, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de

sunete prin mijloace electronice, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie digitală de voce, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție prin
radio, transmitere de mesaje, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele, transmitere
de sunete, imagini, semnale și date în
rețea, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere
digitală de date pe internet, transmitere
electronică de mesaje și date, comunicare
de informații prin televiziune, difuzare audio,
difuzare de filme prin televiziune, difuzare de
programe de radio și televiziune interactive,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de televiziune, difuzare de programe prin
internet, difuzare de programe prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare radiofonică de informații și alte
programe, difuzare video, difuzarea de muzică,
difuzarea la radio și televiziune, furnizare de
comunicații prin transmisii televizive, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de informații despre radiodifuziune,
radiodifuziune sonoră digitală, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de podcasting, servicii de
radiodifuziune, servicii de radiodifuziune prin
internet, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
de transmisii audiovizuale, transmisie de
podcasturi, transmisie tv prin internet, transmisie
de programe radio, transmisie de webcast-
uri, transmisie video la cerere, transmisie
wireless, transmisie și difuzare de date,
transmisii video, transmitere de date audio
pe internet, transmitere de date video pe
internet, transmitere de programe de televiziune,
transmitere electronică de știri, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video, filme,
poze, imagini, text, fotografii, jocuri, conținut
creat de utilizatori, conținut audio și de informații.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
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de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare

de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă de
concursuri, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune webcam, servicii
de maestru de ceremonii, servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri și evenimente
speciale, servicii de montaj de divertisment lejer,
turnee sub formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08467 (111)176840
(151) 23/11/2020
(732) ARIADNA POPA, STR.

MAGURICEA NR. 15-19, BL. 8G,
SC. 1, ET. 2, AP. 10, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ADI TRAVADI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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16. Broşuri, hârtie, publicaţii periodice, fotografii
(tipărite), ilustrații, portrete, cărți poștale,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite,
cupoane tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte,
instrumente de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris.

───────

(210) M 2020 08480 (111)176772
(151) 09/03/2020
(732) ANGELINI HOLDING S.P.A.,

VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA,
ROMA, ITALIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL. 39A,
SC.1, ET. 5, AP. 21, CAMERA 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MY FAMILY PLACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicaţii software de calculator, descărcabile,
casete video pre-înregistrate cu desene
animate, discuri compacte (audio-video),
înregistrări sonore descărcabile, înregistrări
video descărcabile, aparate şi instrumente
pentru predare şi instruire, fişiere cu
muzică descărcabile, compact discuri, DVD-uri,
suporturi digitale de înregistrare, programe de
calculator înregistrate, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, software
pentru jocuri, software pentru jocuri de calculator,
descărcabil, software educaţional de calculator
pentru copii, instrumente pentru dezvoltarea de
software de calculator, aplicaţii mobile, software
pentru prelucrarea de fişiere muzicale digitale,
software de calculator pentru prelucrarea de
imagini digitale, software de dezvoltare a unui
site web, programe informatice şi software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, software
pentru redirecţionarea mesajelor, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri video, software pentru organizarea şi
vizualizarea de imagini digitale şi fotografii,
software informatic destinat utilizării pentru
furnizarea accesului multiplu la o reţea
informatică globală, software pentru comerţul

electronic care permite utilizatorilor să execute
tranzacţii comerciale electronice prin intermediul
unei reţele informatice globale.
35. Administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, marketing de produse
şi servicii pentru alte persoane, furnizarea
de informaţii comerciale, difuzare de anunţuri,
difuzare de anunţuri publicitare prin reţele
de comunicaţii online, difuzare de materiale
publicitare pentru terţi, printr-o reţea de
comunicaţii on-line pe internet, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziţie
plasate prin telefon sau calculator, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizare de
informaţii despre produse de larg consum prin
internet, informaţii şi asistenţă comerciale pentru
consumatori, furnizare de servicii de informare
şi consiliere în domeniul comerţului electronic,
furnizare de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, negociere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negociere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi prin sisteme de telecomunicaţii,
pregătire de materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, pregătirea de
prezentări audiovizuale pentru publicitate,
organizare de tranzacţii comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
pregătire şi plasare de anunţuri publicitare
pentru terţi, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de prezentare a produselor
către public, producţie de clipuri publicitare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, promovare
de produse şi servicii ale terţilor prin intermediul
anunţurilor publicitare pe pagini de internet,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
redactare de texte publicitare, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de aprovizionare pentru terţi (achiziţii
de bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
intermediere comercială, consultanţă pentru
conducerea afacerilor, servicii de consultanţă
referitoare la achiziţii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, servicii de comerţ
cu amănuntul prin comenzi poştale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu, servicii de publicitate
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───────

(210) M 2020 08505 (111)176724
(151) 24/11/2020
(732) SC GIOVANI CONSTRUCT SRL,

IVANES, BICAZ-CHEI, 617060,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

GIOVANI CONSTRUCT
impreuna sustinem viitorul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1018),
negru (RAL 9004), alb ( RAL 9010)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere.

───────

furnizate pe internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin reţele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin reţele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerţ cu amănuntul online pentru
muzică şi filme descărcabile şi preînregistrate,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de promovare şi publicitate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă.
42. Proiectare de portaluri web, programare
de software pentru portaluri de internet,
spaţii de chat, linii de chat şi forumuri pe
internet, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare de software în cadrul publicării de
software, dezvoltare de software, proiectare şi
dezvoltare de pagini de internet, proiectare şi
dezvoltare de produse multimedia, design şi
dezvoltare de software, cercetare şi dezvoltare
de produs, servicii de cercetare şi dezvoltare
în domeniul farmaceutic, actualizarea software-
ului, proiectare de software, furnizare de motoare
de căutare în internet, cercetare medicală,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
tehnologia pentru tranzacţii de comerţ electronic,
programare de software pentru platforme de
comerţ electronic.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

456

(210) M 2020 08509 (111)177417
(151) 24/11/2020
(732) DANIEL-LIVIU DICULESCU,

STRADA PRELUNGIREA
GHENCEA 289-293, SC. 6, ET. 1,
AP. 7, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

gemevo

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
maşini de adunat antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă 
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt, 
anticatozi, apertometre  (optică),  corpuri  de 
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru 
protecţia împotriva  accidentelor,  îmbrăcăminte 
din azbestpentru protecţia împotriva incendiilor,
 ecrane  de protecţie  din  azbest  pentru 
pompieri,  aparate şi  instrumente  pentru 
astronomie, receptoareaudio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (ATM), instrumente
de azimut, monitoare pentru bebeluşi, cântare
pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare

de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
pentru iluminat, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ lacăte
electronice, îmbrăcăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini  de calculat,  inele  de calibrare, calibre,
calorimetre,  camere  video, aparate  de 
fotografiat  (fotografie),  tuburi capilare,  rigle 
gradate  pentru  tâmplari,  suporturi pentru 
plăcuţe  negre  (fotografie),  carcase special 
realizate  pentru  aparate  şi  instrumente de 
fotografiat, carcase pentru telefoanele
inteligente, case de marcat, casetofoane, catozi,
aparate catodice anti-coroziune, întrerupătoare
cu celulă (electricitate)/reductoare (electricitate),
şnururi pentru telefonul mobil, aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
aparate pentru schimbarea acelor de pick-
up, încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru ţigările electronice, staţii
de încărcare pentru vehiculele electrice,
instrumente pentru verificarea francării/
instrumente pentru verificarea timbrării
corespondenţei, aparate şi instrumente folosite
în chimie, chipuri (circuite integrate),
bobine inductante (impedanţă), aparate de
cromatografie pentru utilizare în laboratoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
camere cinematografice, filme cinematografice,
expuse, închizători de circuit, întrerupătoare de
circuit, rigle de calcul circulare, aparate de
curăţare pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/ articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
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dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil,
calculatoare, consensatoare (capacitoare)/
capacitoare, conductoare, electrice, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), conexiuni
pentru liniile electrice, conectori (electricitate),
lentile de contact, contacte, electrice, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie

(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri ADN, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
DVD playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, pixuri
electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, cititoare de cărţi
electronice, zgărzi electronice pentru dresarea
animalelor, sisteme electronice de control
al accesului pentru uşile cu interblocare,
unităţi de efecte electrice şi electronice
pentru instrumentele muzicale, table electronice
interactive, tag-uri de proximitate electronice
ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare (aparate de laborator),
cabluri cu fibră optică, aparate pentru tăierea
filmelor, filme, expuse, filtre pentru măştile
respiratorii, filtre pentru utilizare în fotografie,
filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
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bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare /
etuve pentru utilizare în laboratoare, mobilier
special conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galena (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căşti pentru comunicare la distanţă, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante
de bilete, chingi tip ham ajutătoare la
ridicat greutăţi, dispozitive de semnalizare
pentru mânat vitele, videoproiectoare, chei
criptografice descărcabile pentru primit şi
cheltuit criptomonede, portofele electronice
descărcabile, terminale pentru carduri de credit,
paşapoarte biometrice, paşapoarte electronice,
cărţi de identitate biometrice, sisteme de
poziţionare globală (GPS), mănuşi de protecţie
împotriva accidentelor, mănuşi pentru scafandri,
mănuşi de protecţie împotriva razelor x de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, casete pentru curăţarea capului
(de înregistrare), căşti de protecţie pentru
sporturi, căşti de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de
marcare a tivului, aparate de înaltă frecvenţă,
suporturi pentru bobine electrice, holograme,
difuzoare sirenă, roboţi umanoizi cu inteligenţă
artificială, hidrometre, higrometre, fire de
identificare pentru cablurile electrice, mantale
de identificare pentru cablurile electrice, carduri
de identitate, magnetice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, circuite integrate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente)/carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate), terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
invertoare (electricitate), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate muzicale/automate muzicale

acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei,
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (LED),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane
meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord, instrumente de navigaţie,
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ace pentru pick-upuri /ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
calculator tip notebook, obiective (lentile)
(optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice/lămpi optice, lentile
optice, instrumente şi aparate optice, sticlă
optică, fibre optice (filamente conductoare de
lumină), condensatoare optice, cititoare optice
de caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de fototelegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
calculatoare de buzunar, polarimetre, playere
media portabile, aparat de măsurare cu
precizie, balanţe de precizie, conectori pentru
indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică),
sonde pentru scopuri ştiinţifice, Procesoare
(unităţi centrale de procesare)/unităţi centrale
de procesare, ecrane de proiecţie, aparate
de proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive
de protecţie împotriva razelor X, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecţie
pentru aviatori, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, căşti de protecţie pentru sporturi,
folii de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea

accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a înălţimii,
cap de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureţi pentru căşti, mănuşi
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboţi
pentru teleprezenţă, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emiţătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, prize electrice,
computer game software, downloadabile, torţe
de semnalizare pentru salvare, neexplozive
şi nepirotehnice, suporturi adaptate pentru
laptopuri, articole pentru acoperirea capului
sub formă de căşti de protecţie, rezistenţe,
electrice, măşti de protecţie respiratorie
pentru purificarea aerului, măşti de respiraţie,
altele decât cele pentru respiraţia artificială,
manechine de resuscitare (materiale didactice),
simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de
resuscitare, retorte, suporturi pentru retorte,
contoare de rotaţie, reostate, căşti (toci)
pentru echitaţie, măsurătoare pentru inele,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate
de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente, salinometre, aparate de navigaţie
prin satelit, detectoare de semnale de satelit,
sateliţi pentru scopuri ştiinţifice, cântare, cântare
analizoare de greutate, scanere (echipamente
de procesare a datelor), diafragme (fotografie),
diafragme pentru fotogravură, calibre pentru
şuruburile cu filet, dispozitive de securitate de
tip token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
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pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
sirene, huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare/clinometre/
indicatori depantă/inclinometre, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, tuburi cu oxigen,
baterii solare, panouri solare pentru producerea
de energie electrică, căşti pentru sudori,
valve solenoid (comutatoare electromagnetice),
sonare, suporturi de/înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de înregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, instrumente
de localizare a sunetului, linii de sondaj,
aparate şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie, cutii
de distribuţie (electricitate), întrerupătoare,
electrice, rigle în formă de t (teuri) pentru
măsurare, calculatoare tip tabletă, tahometre,
magnetofoane, taximetre, materiale didactice,
roboţi de învăţare, protecţii pentru dinţi,
aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,

televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, plăci transparente (fotografie)/
diapozitive (fotografie), transpondere, triode,
trepiede pentru aparatele de fotografiat,
urinometre, unităţi flash usb, manometru de
vid, tuburi de vid (radio), variometre, radiouri
pentru vehicule, triunghiuri de avertizare a
avarierii vehiculului, verniere, aparate de
înregistrare video, monitoare video pentru
bebeluşi, casete video, vizoare, fotografice, căşti
de realitate virtuală, viscozimetre, viziere pentru
căşti, regulatoare de tensiune pentru vehicule,
dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii,
voltmetre, maşini de vot, plăcuţe pentru circuite
integrate, staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi
pentru developare (fotografie), indicatoare de
nivel al apei, undametre, dispozitive purtabile
de urmărire a activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, cântare, instrumente şi aparate de
cântărire, greutăţi, alarme cu fluier, conuri de
vânt pentru indicarea direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator, tuburi cu raze X, nu cele pentru
scopuri medicale, aparate cu raze X, nu cele
pentru scopuri medicale, filme radiologice (cu
raze X), expuse, fotografii cu raze X, altele
decât cele pentru scopuri medicale, aparate şi
echipamente de producere a razelor X, altele
decât cele pentru uz medical.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
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pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea ADN şi
ARN utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stern utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, aparate pentru respiraţie
artificială, sâni artificiali, ochi artificiali, tetine
pentru hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru
hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire de
uz veterinar/seringi de administrare de uz
veterinar, bandaje pentru articulaţii, anatomice/
bandaje de susţinere, bandaje, elastice, tăviţe
renale pentru scopuri medicale, ploşti, paturi
cu vibraţii, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi.catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălaturi interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru

bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare elevatoare
pentru pacienţi/elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală /
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (IRM)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate
de către personalul medical, aparate de
masaj, centuri pentru gravide, aparate şi
instrumente medicale, fire-ghid medicale, cupe
menstruale, aparate de microdermabraziune,
oglinzi pentru stomatologi, oglinzi pentru chirurgi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri medicale,
aparate pentru vite utilizate în obstetrică,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
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centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, fese gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale\aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale.aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale\recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, aţele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare de
temperatură utilizate în scopuri medicale,
aparate de testare pentru scopuri medicale/
aparate utilizate în analizele medicale,
pungi termice utilizate în acordarea primului
ajutor, comprese termoelectrice (chirurgie),
termometre pentru scopuri medicale, fire
de sutură, chirurgicale, amortizoare pentru
cârje, separatoare de degete pentru scopuri
ortopedice, tomografe pentru scopuri medicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare/bandaje herniare, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri medicale,
centuri ombilicale, sonde uretrale, seringi
uretrale, ploşti ca vase, aparate şi instrumente
urologice, seringi uterine, seringi vaginale,
vaporizatoare pentru scopuri medicale, aparate

şi instrumente veterinare.aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienţilor, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măşti faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluşi, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoza din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolaţiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de apă
pentru scopuri medicale, cadre de mers cu roţi
pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X pentru
scopuri medicale, aparate şi echipamente de
producere a razelor X, pentru scopuri medicale.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate
de aer condiţionat, arzătoare de alcool, duze
anti-stropire pentru robinete, dispozitive anti-
reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat)/
dispozitive contraorbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit/
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie,
instalaţii pentru baie/instalaţii sanitare pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru
răcirea băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri,
pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
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maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate
de prăjit pâinea/prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoaret, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri/maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice/răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire şi congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienţi termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
USB, încălzitoare de căni cu alimentare la
USB, aparate pentru gătit cuşcuş, electrice,
lămpi standard/lămpi de podea, vase pentru
tajine, electrice/vase pentru tajine, electrice,
proiectoare de lumină, maşini de ceaţă,
aparate și instalaţii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, maşini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate
electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate de uscare pentru
nutreţ şi furaj/aparate de uscare pentru furaj,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,

instalaţii de desalinizare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive/ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apă potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare/fitinguri formate pentru
cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru utilizare
în industria petrolieră, drumuri de fum pentru
cazanele de încălzire, instalaţii de tras apa,
aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare/cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz)/epuratoare (componenteale
instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz, boilere
cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare de
gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap/
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă)/instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
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reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare de
laborator, lămpi de laborator, carcase pentru
lămpi/cupole pentru lămpi, lămpi pentru ochelari,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, abajururi
pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi, suporturi
de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spălătoriile textile/cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, becuri, becuri,
electrice, becuri pentru semnalizatoarele de
direcţie ale vehiculelor, difuzoare de lumină,
aparate de iluminat cu diode luminiscente (led),
brichete, instalaţii de iluminat pentru vehiculele
aeriene, aparate şi instalaţii de iluminat, aparate
de iluminat pentru vehicule, lumini pentru
vehicule, lumini, electrice, pentru pomul de
Crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
Crăciun, lumini pentru automobile / lumini
de automobile, aparate de încărcare pentru
cuptoare, filamente cu magneziu pentru iluminat,
prăjitoare de malţ, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), cuptoare cu microunde pentru scopuri
industriale, instalaţii de răcire a laptelui, lămpi
pentru mineri, robinete pentru ţevile de apă/
robineţi pentru ţevile de apă, lumini pentru
motociclete, aparate de gătit multifuncţionale,
lămpi pentru unghii, reactoare nucleare, lămpi
cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate pentru
spălarea/absorbţia uleiului, fântâni ornamentale,
fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară,
arzătoare cu oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi
(componente ale instalaţiilor sanitare)/ţevi de
apă pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare
pentru farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii
de polimerizare, maşini de făcut făină de
orez, electrice, pentru uz casnic, rezervoare
de apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator/nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare/răcitoare de tip walk-in, containere

frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire/plite pentru
fript (aparate de gătit)/grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare/
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte/robineţi
pentru ţevi şi conducte, robinete/robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă)/closete cu apă, lanterne
electrice/lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat
pentru scopuri agricole, aparate cu jet de apă,
fitile adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine
pentru depozitarea vinurilor, electrice, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului, aparate de
captare a apei, şaibe pentru robinetele de apă/
şaibe pentru robineţii de apă, încălzitoare de
apă, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
conducte de apă, instalaţii de purificare a apei,
aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de apă,
aparate şi maşini pentru purificarea apei, aparate
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şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere a
apei/dispozitive de evacuare.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, genţi
special concepute pentru schiuri şi plăci de
surf, tunuri de aruncat mingi, mingi pentru
jocuri, haltere, mănuşi de baseball, mănuşi
de baseball/cricket (accesorii pentru jocuri),
clopoţei pentru pomul de Crăciun, margini
elastice pentru masa de biliard, bile de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziţionarea
bilei pe masa de billiard, tacuri de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, mese de
biliard, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, sănii
bob, aparate pentru culturism/aparate pentru
antrenarea musculaturii corpului, plăci pentru
bodyboarding, aparate şi maşini de bowling,
arcuri pentru tragere, mănuşi de box, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii de
Crăciun, capse pentru pistoale (jucării), măşti
de carnaval, cretă pentru tacurile de biliard,
jocuri de şah, table de şah, extensoare pentru
piept (aparate de exerciţii)/aparate de exerciţii
(extensoare), jetoane pentru jocurile de noroc,
pomi de Crăciun din material sintetic, pocnitori
cu surprize specifice Crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de Crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti, mese de
biliard acţionate cu fise, confeti, truse de magie,
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
manete de comandă pentru jucării, numărători
(discuri) pentru jocuri, coşuri de prins peşte
(capcane de pescuit), genţi de cricket, pahare
pentru zaruri, darts, momeli pentru vânătoare
sau pescuit/nade pentru vânătoare sau pescuit,
zaruri, discuri pentru sporturi, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea, găurilor din gazon (accesorii
de golf), păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuşi, camere de păpuşi, domino,
table de dame, dame (jocuri), drone (jucării),
gantere, canturi de schiuri, protecţii pentru cot
(articole sportive), ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, arme pentru scrimă,

măşti de scrimă, mănuşi speciale pentru scrimă,
cârlige pentru peşte, instrumente de pescuit, linii
(fire) de pescuit, labe de înot/mănuşi de înot
(înotătoare), plute de pescuit, discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, crose de golf, saci de golf,
cu sau fără roţi, mănuşi de golf, cărucioare
de golf/cărucioare pentru sacii de golf, corzi
pentru rachete, gută pentru pescuit, aparate
de gimnastică, giroscoape şi stabilizatoare de
zbor pentru modelele de aeronave, deltaplane,
hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă,
arbalete (articole sportive), crose de hochei,
jocuri cu potcoave, fluiere pentru vânătoare,
patine de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
protecţii pentru genunchi (articole sportive),
mincioguri pentru pescarii cu undiţa, mah-jong,
bile de sticlă pentru jocuri, măşti (obiecte de
divertisment), catarge plăcile de windsurf cu
velă, păpuşi matrioska, suspensoare de sport
pentru bărbaţi (articole sportive), ace de pompe
pentru umflarea mingilor de joacă, plase pentru
sporturi, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume, ornamente pentru pomii de
Crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor
şi produselor de cofetărie, pachinko, plăci de
padelă, pistoale cu bile umplute cu vopsea
(pistoale de paintball) (articole sportive), bile
umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării], aparate pentru exerciţii
fizice, pinatas, baloane pentru joacă, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă
pentru windsurf, machete de vehicule la scară,
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seturi de machete la scară (jucării), momeli cu
miros pentru vânătoare sau pescuit, scutere
(jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, piei de focă (învelitori pentru schiuri),
apărători de tibie (articole sportive), fluturaşi (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu
lame ataşate, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zăpadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa
de sur, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecţie
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive).

───────

(210) M 2020 08553 (111)176841
(151) 25/11/2020
(732) BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

SA, BDUL CAROL I, NR. 34-36,
ET. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
020922, ROMANIA

(540)

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016860/17.06.2021, solicitantul nu

revendică un drept exclusiv asupra denumirii:
"BURSA DE VALORI BUCUREȘTI".

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
36. Afaceri financiare, administrarea pieţelor
financiare constând în asigurarea cadrului
tehnic, de reglementare şi supraveghere
necesar desfăşurării operaţiunilor pe pieţele
reglementate pentru instrumente financiare şi
sistemele multilaterale de tranzacţionare, servicii
de tranzactionare financiare.

───────
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(210) M 2020 08707 (111)177097
(151) 02/12/2020
(732) SC ACUBOND FATADE SRL, STR.

MIRCEA CEL BATRAN NR. 81,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100070, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ACUBOND www.acubond.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.05.03;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5002)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Materiale metalice de construcții și elemente
din metal.

───────

(210) M 2020 08781 (111)177528
(151) 04/12/2020
(732) SC INFODAT DEVELOPMENT

SRL, STRADA TRANSILVANIEI
NR. 22, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

My Papuci
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25.  Articole de încălțăminte.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonament la un pachet media
de informații.

42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2020 08793 (111)176729
(151) 07/12/2020
(732) ANDREI BUNGHEZ, STRADA

SONDELOR 62A-62S, AP. 25,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100272, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

School Nuggets
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizarea de instruire online.

───────

(210) M 2020 08878 (111)177546
(151) 08/12/2020
(732) DDGAAS SRL, STR. FANATELOR

NR. 34E, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400464, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Vinoteca Tohani
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri de vinotecă cu denumire de origine
controlată şi protejată Dealu Mare.

───────
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(210) M 2020 08936 (111)176821
(151) 10/12/2020
(732) S.C.PROFI ROM FOOD S.R.L.,

JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

profi LOCO 24/7
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016659/16.06.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:"24/7" .

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 29.01.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate

cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
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casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen

pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, instrumente medicale,
aparatuă medicală, aparate de iluminat, de
încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
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săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, obiecte si piese
de mobilier, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, jucării şi
obiecte de divertisment, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de
crăciun, articole pentru petrecere, carne, peşte,
fructe de mare, păsări şi vânat, produse din
carne şi organe, diverse tipuri de cărnuri,
mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,

marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
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de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea

programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor (servicii de
publicitate).

───────

(210) M 2020 08953 (111)176819
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR.31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

profi GO 24/7
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016657/16/06/2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "24/7".

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
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cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de

curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse
curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
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pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, instrumente medicale,
aparatuă medicală, aparate de iluminat, de
încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,

sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
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înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, obiecte si piese
de mobilier, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, jucării şi
obiecte de divertisment, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de
crăciun, articole pentru petrecere, carne, peşte,
fructe de mare, păsări şi vânat, produse din
carne şi organe, diverse tipuri de cărnuri,
mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,

paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse
de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
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machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor( servicii de
publicitate).

───────

(210) M 2020 08954 (111)176820
(151) 10/12/2020
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

profi CITY 24/7
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1016658/16.06.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "24/7".

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, supermarket-uri, minimarket-uri,
hypermarket-uri, magazine de proximitate, prin
cataloage cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping în domeniul produselor de larg
consum din domeniul alimentaţiei, băuturilor
alcoolice şi nealcoolice, produselor pentru
îngrijire personală şi cosmetice, produselor de
curăţenie pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în magazine,
supermarket-uri, minimarket-uri, hypermarket-
uri, magazine de proximitate, prin cataloage
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping a produselor: lumânări şi fitile
pentru iluminat, lumânări parfumate, brichete
de cărbune, brichete de lemn, uleiuri și
grăsimi tehnice, preparate de curăţare, lustruire,
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degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
produse pentru toaletă nemedicinale, preparate
cosmetice, preparate pentru igiena orală,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
apă de gură nemedicinală, sprayuri de gură
nemedicinale, produse pentru împrospătarea
gurii, nu de uz medical, benzi de albire a dinților,
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
arome pentru prăjituri, uleiuri esenţiale, arome
pentru băuturi, uleiuri esenţiale, uleiuri esenţiale
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
geluri pentru duș, şerveţele umede pentru
uz igienic şi cosmetic, şerveţele demachiante,
farduri, săpunuri și geluri pentru duş,
preparate pentru baie, șampoane, șampoane
uscate, deodorante și antiperspirante, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, produse pentru curățarea și
înfrumusețarea părului, preparate cosmetice și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare,
produse de bărbierit şi după bărbierit, preparate
de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare sau după expunerea
la soare, creme și loțiuni pentru bronzare,
beţişoare de bumbac pentru scopuri cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice,
preparate pentru îngrijirea animalelor, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate pentru
curățare și odorizante de uz casnic, odorizante
de casă, potpuriuri parfumate, odorizante de
cameră, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, sodă de albire,
preparate de albire, decoloranţi pentru scopuri
casnice, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, calupuri de săpun
de toaletă, aer comprimat presurizat pentru
curăţare şi desprăfuire, preparate chimice de
curăţare pentru scopuri casnice, cretă de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igienă
personală, nemedicinale, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, săpun
deodorant, ceară de cizmărie, coloranţi pentru
toaletă, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice şi rufe spălate,
preparate pentru îndepărtarea culorii, creme
pentru articole de pielărie, ceruri pentru
articole din piele, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
detergenţi pentru rufe, parfumuri pentru rufe,
detergenţi pentru geamuri, detergenţi pentru
pardoseli, detergenţi pentru vase, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, şerveţele impregnate cu produse

curăţire şi dezinfectante pentru obiecte şi
mobilier, preparate antistatice pentru scopuri
casnice, odorizante pentru toaletă, detergenţi
pentru covoare, detergenţi antimucegai, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase,
şmirghel, balsam pentru ţesături, balsam pentru
rufe, produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală, ceară pentru pardoseală, preparate
pentru lustruit, geraniol, ţesătură din fibră
de sticlă, ţesătură abrazivă, tămâie, ionona
(parfumerie), apă de javel, hipoclorit de sodiu,
beţişoare parfumate, esenţe eterice, preparate
pentru îndepărtarea lacului, albăstreală pentru
rufe, înălbitor pentru rufe/preparate pentru
albirea rufelor, substanţe dezinfectante pentru
rufe, substanţe dezinfectante pentru pardoseli
şi mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe
şi obiecte, deodorante pentru vasele de
toaletă, odorizante pentru vasele de toaletă,
odorizante pentru toalete, săpunuri lichide
pentru rufe, balsamuri de rufe, preparate
pentru înmuierea rufelor, produse pentru
spălarea rufelor, produse pentru înălbirea rufelor,
preparate pentru albirea articolelor de piele,
conservanţi pentru articole din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, produse
antiderapante pentru pardoseli, uleiuri pentru
curăţare, preparate pentru îndepărtarea vopselii,
paste pentru curele de ascuţit briciul, produse
de lustruire, ceară de lustruit, creme de
lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
piatră ponce, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea hainelor,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriilor, lemn
parfumat, conuri parfumate, difuzoare de
parfum cu fitil, apă parfumată, soluţii de
degresare de uz casnic, preparate pentru
lustruit, creme pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, preparate pentru
apretare, săpun, sodă caustică, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, apret de amidon pentru
rufe, ceară pentru croitorie, pudră de talc, pentru
toaletă, terebentină pentru degresare, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere, soluţii
pentru igienă sau cu rol de dezinfectant,
preparate pentru îndepărtarea vernisului,
cenuşă vulcanică pentru curăţare, preparate
pentru curăţarea tapetului, ceară pentru
pardoselile din parchet, apă demineralizată
pentru maşinile de călcat de uz casnic,
lichide pentru curăţarea parbrizului, detergenţi
pentru autovehicule, ceară pentru autovehicule,
produse de curăţit pentru autovehicule, produse
de lustruit pentru autovehicule, preparate
cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale,
măşti de înfrumuseţare, loţiuni şi creme
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de corp, creme de ras, balsamuri pentru
ras, loţiuni după ras, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, lapte demachiant pentru îngrijire, preparate
și articole sanitare, suplimente alimentare,
preparate cu vitamine,alimente pentru sugari,
alimente dietetice, dezinfectanți și antiseptice,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse pentru igiena feminină, scutece pentru
copii și pentru incontinență, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
remedii naturale și farmaceutice, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni
și animale, acționate manual, aparate pentru
aranjarea părului, ustensile pentru arta
corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, instrumente pentru tunderea și
îndepărtarea părului, lame de ras, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, baterii, carduri magnetice, cântare de
bucătărie, huse de telefoane, ustensile de gătit,
biberoane, tetine de biberon, suzete (tetine),
tetine de alăptare din latex sau din silicon,
termometre de uz medical, mănuși medicale,
măști de protectie facială, instrumente medicale,
aparatuă medicală, aparate de iluminat, de
încălzire, de producţie de aburi, de gătit,
de congelare, pentru uscat, de ventilat, de
climatizare, de dezinfectare, de distribuţie a apei,
instalaţii sanitare, aparate pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, ventilatoare electrice de
uz personal, aparate de purificare a apei,
sterilizatoare, filtre pentru apa potabilă, hote
aspirante pentru bucătărie, recipiente frigorifice,
tigăi electrice de gătit sub presiune, încălzitoare
electrice de biberoane, fierbătoare electrice,
grătare mari în aer liber, aparate de făcut gheață,
sobe, maşini de gătit, cuptoare cu microunde,
congelatoare, frigidere, aprinzătoare de gaz,
prăjitoare de pâine, cafetiere electrice, prăjitoare
electrice, uscătoare de păr, uscătoare electrice
de rufe, sobe, becuri şi lămpi electrice, lămpi
de iluminat, aparate de iluminat, de încălzire,
de producere a aburului, de gătit, frigorifice,
de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei
şi instalaţii sanitare, cd-uri, dvd-uri, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, bavete din hârtie, hârtie de filtru pentru
cafea, materiale filtrante, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor

alimentare, folii din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi, plicuri,
săculeţi din hârtie sau plastic pentru ambalat,
saci de gunoi din hârtie sau plastic, felicitări,
şerveţele din hârtie sau plastic, garnituri de
masă din hârtie, şerveţele de masă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, şerveţele din hârtie
pentru demachiere, protecţie de masă din hârtie,
hârtie igienică, prosoape din hârtie, hârtie de
ambalat, hârtie de copt, pungi de plastic pentru
copt, materiale de ambalat din vâscoză, foi de
celuloză reciclate pentru împachetat, folie de
aluminiu pentru împachetat şi ambalat, de uz
menajer, articole de papetărie şi articole de
birou, plicuri, creioane, radiere, caiete, coperţi
pentru caiete şi cărţi, benzi adezive, adezivi,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
acuarele, hârtie de scris, materiale de desen şi
materiale pentru artişti, pensule, instrumente de
scris, materiale didactice şi de instruire, becuri,
lumini electrice pentru pomul de crăciun, ţepuse
pentru prăjire, frigărui pentru prăjire, difuzoare
pentru parfumuri şi arome de casă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, lăzi de gunoi, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, cutii pentru monezi
(pușculițe), ustensile cosmetice și de toaletă,
articole pentru curățarea dentară, articole pentru
animale, acvarii și vivarii, articole pentru
controlul dăunătorilor și paraziților, materiale
şi pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte
și încălțăminte, ustensile şi recipiente de uz
casnic sau de bucătărie, umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele și alte accesorii, genți,
ghiozdane, articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, piele și imitație
de piele, blănuri și piei și produse rezultate
din acestea, textile pentru baie şi bucătărie şi
înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz casnic,
perdele din material textil sau plastic, produse de
mercerie, articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
genți, fructe şi flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, obiecte si piese
de mobilier, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, jucării şi
obiecte de divertisment, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni pentru pomul de
crăciun, articole pentru petrecere, carne, peşte,
fructe de mare, păsări şi vânat, produse din
carne şi organe, diverse tipuri de cărnuri,
mezeluri, gelatină, mezeluri, intestine pentru
cârnaţi şi imitaţii ale acestora, extracte din
carne, conserve din carne, conserve de peşte,
salate cu peşte, înlocuitori de carne pe bază de
legume, fructe şi legume conservate, congelate,
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coapte, uscate şi fierte, fructe confiate, fructe
glazurate, jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri,
marmeladă, magiun, murături, zacuscă, suc de
tomate pentru gătit, paste de tomate, porumb
dulce procesat, suc de lămâie de uz culinar,
chipsuri de cartofi, fulgi de cartofi, chipsuri
de legume, flori comestibile preparate, ciuperci
conservate, măsline preparate, trufe conservate,
boabe de soia alimentare conservate, linte
conservată, sucuri vegetale pentru gătit, salate
vegetale, preparate pentru supă vegetală,
amestecuri de legume pentru supe, nuci
preparate, alune preparate, arahide preparate,
migdale preparate, stafide preparate, smochine
preparate, fistic preparat, caise preparate,
fructe de pădure preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe preparate, paste vegetale
tartinabile, unt de arahide, unt de nucă de
cocos, paste şi creme tartinabile vegetale,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, ouă,
feluri de mâncăruri pe bază de ouă, lapte şi
produse lactate, brânză, unt, sana, chefir, lapte
bătut, iaurt, caşcaval, urdă, caş, smântână,
frişcă, frişcă vegetală, băuturi din lapte şi
fructe (milk shake), substituenţi de lapte, lapte
de nucă de cocos, lapte de soia, lapte de
migdale, lapte de arahide, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, baze de supă, bulion, produse
din soia, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, aperitive
alimentare pe bază de soia, înlocuitori ai
margarinei, înlocuitori de brânză, înlocuitori de
carne, înlocuitori de ouă, feluri de mâncăruri
preparate care conţin în principal carne, feluri
de mâncăruri pe bază de peşte şi/sau fructe
de mare, icre de peşte preparate, icre de peşte
procesate, feluri de mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, feluri de mâncăruri în conservă,
paste tartinabile vegetale, supă gata preparată,
mâncăruri congelate, tahini, produse tartinabile
pe bază de legume, produse tartinabile pe
bază de alune, produse tartinabile pe bază de
arahide, produse tartinabile pe bază de carne
și/sau pește, humus, polen preparat ca produs
alimentar, polen preparat pentru alimentaţie,
rulouri de primăvară, sushi, tabbouleh, tortillas,
taco, produse de băcănie, cafea, ceai, cacao
şi cafea artificială, orez, hrişcă, arpacaş, gris,
pesmet, paste făinoase şi taiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, produse pe bază
de orez pentru consum uman, produse pe
bază de ovăz pentru consum uman, cereale
pentru micul dejun, fulgi de ovăz, batoane
cu cereale, batoane energizante, măncăruri
preparate pe bază de orez, mâncăruri preparate
pe bază de paste, pizza, sandvişuri, produse

de brutărie, amestecuri pentru pâine, amestecuri
pentru produse de brutărie şi cofetărie, produse
de patiserie congelate, produse de brutărie
congelate, produse de cofetărie congelate,
covrigei, covrigi, floricele de porumb, fulgi de
porumb, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de crăciun, iaurt îngheţat, aluaturi,
foi de plăcintă, foietaje, plăcinte, ciocolată,
dulciuri diverse, turtă dulce, vafe, napolitane,
biscuiţi, creme tartinabile, îngheţată, bomboane,
şerbeturi şi alte glazuri comestibile, halva,
nuga, rulade, miniprăjituri, budinci, cornuri,
cornuleţe, rahat, prăjiturele, zahăr, înlocuitori
de zahăr, miere şi produse din miere, produse
apicole, îndulcitori naturali, creme instant pentru
prăjituri, decoraţiuni pentru prăjituri, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, băuturi pe
bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), melasă, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, zarzavaturi, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
produse pentru litiera animalelor, malţ, bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice, chibrituri, produse
pentru fumători, articole utilizate împreună cu
tutun, administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
răspândirea materialelor publicitare, studii
de marketing, marketing, marketing direct,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, demonstraţii cu produse,
promovarea vânzării de produse prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării
de produse prin acordarea de puncte de
achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de produse prin oferirea de
discount-uri ori promoţii, organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor, servicii de fidelizare
a clienţilor în scop comercial, promoţional
şi publicitar, organizarea şi administrarea
programelor de loialitate care implică discount-
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uri sau stimulente pentru client, în scopul
promovării vânzărilor, administrarea şi utilizarea
programelor de promovare a vânzărilor ce permit
participanţilor ca, prin intermediul unui card de
membru, să obțină reduceri la preţul produselor,
servicii de card de loialitate, servicii de agenţii de
import-export, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate, servicii
de creare de mărci (publicitate si promovare),
servicii de poziționare a mărcilor( servicii de
publicitate)

───────

(210) M 2020 09018 (111)176842
(151) 14/12/2020
(732) PRIMONET RO SRL, STR.

AMATIULUI NR. 47, JUD. SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

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

(540)

tuburiaparate by Primonet
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei OSIM
înregistrată cu nr. 1016180/10.06.2021,

mandatarul solicitantului nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: tuburiaparate

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, maro , alb

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

9. Aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, baterii pentru
țigări electronice, încărcătoare usb pentru țigările
electronice, încărcătoare pentru bateriile țigărilor
electronice, software descărcabil, software
descărcabil de sistem și de suport de sistem
și firmware, firmware și software pentru țigări
electronice.
16. Produse de imprimerie, materiale tipărite,
papetarie, publicaţii tipărite, panouri publicitare
din hârtie sau carton, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, cutii din hârtie sau carton, calendare,
rechizite de birou, cataloage, agende, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, etichete din hârtie
sau carton, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), suporturi pentru stilouri
şi creioane, instrumente de scris, truse cu
instrumente de scris (papetărie), benzi pentru
trabucuri.
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, obiecte de
divertisment.
34. Tutun și produse de tutun, țigări, țigarete,
trabucuri, pachete cu hârtii pentru ţigări, cuţite
pentru trabucuri, suporturi pentru trabucuri,
filtre pentru ţigări, tabachere, ţigări care conţin
substituenţi de tutun, nu pentru scopuri medicale,
pietre pentru aprindere, ţigări electronice,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
tutun, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru ţigările electronice, soluţii lichide
pentru ţigările electronice, cartomizoare pentru
țigări electronice, atomizoare pentru țigări
electronice, narghilea, brichete pentru fumători,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curățat pipele de tutun, mașini de
buzunar pentru rularea țigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, pungi cu tutun, pipe
de tutun.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare), servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, distribuirea de
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materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare.
42. Servicii știinţifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea.

───────

(210) M 2020 09019 (111)176678
(151) 14/12/2020
(732) ANDRAS JOZSEF ANDRAS, STR.

BUTEANU ION NR.26, AP.1, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540409,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

about HAIR
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei OSIM înregistrată cu
nr. 1015704/07.06.2021, mandatarul solicitantului nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii: HAIR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, organizare de parade de modă
în scopuri comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, servicii

prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
și anume cu privire la cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse profesionale pentur ingrijirea parului,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
si aparate pentru ingrijirea parului, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente și aparate pentru ingrijirea parului,
servicii de vanzare in legatura cu echipamente
și aparate utilizate in domeniul cosmeticii și
înfrumusețării, servicii de vânzare în legătură
cu accesorii utilizate pentru îngrijirea părului,
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servicii de vânzare în legătură cu accesorii
utilizate în domeniul cosmeticii și a serviciilor de
înfrumusețare, servicii de vânzare în legătură cu
mobilier utilizat în saloanele de înfrumusețare,
servicii de agenții de import-export, servicii
de comercializare produse cosmetice și pentru
îngrijirea părului prestate prin intermediului unui
lanț de magazine.
44. Servicii de tratamente pentru păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru păr, servicii
consultative privind îngrijirea părului, furnizare
de informații despre coafarea părului, servicii
de tratamente cu laser pentru creșterea părului,
servicii de coafare a părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servcii de tratamente cosmetice cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, consiliere în domeniul înfrumusețării, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, închiriere de echipamente
și aparate pentru saloane de înfrumusețare
sau frizerii, servicii de cosmetică, servicii de
machiaj cosmetic, îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, consiliere
cu privire la produse cosmetice, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de îngrijire a frumuseții, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind îngrijirea părului
oferite online.

───────

(210) M 2020 09066 (111)177536
(151) 31/12/2020
(732) S.C. HCR S.R.L., STR. VARADI

JOZSEF NR. 17, JUD. COVASNA,
SFÂNTUL GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

(540)

FAMILY ADVENTURE PARK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
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control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 09083 (111)177260
(151) 15/12/2020
(732) ERP TARGU MURES S.R.L.,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 243,
MUNICIPIUL TARGUL MURES,
JUDETUL MURES, COMPLEXUL
COMERCIAL SHOPPING MALL,
SPATIUL A1, TARGU MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA CARAIMAN NR. 73,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

plaza M SHOPPING MALL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (RGB 156, 009,
023), portocaliu (RGB 237, 086, 066),
negru

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

35. Administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare a programelor de
vânzări și de stimulente promoționale,
administrare de afaceri, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrare

de programe cu premii de fidelitate, administrare
în materie de activități de marketing,
administrarea magazinelor, administrarea unui
program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, analiza în domeniul
marketingului, asistență comercială cu privire
la imaginea comercială, consiliere cu privire
la produse de consum, crearea materialului
publicitar, creare de texte publicitare, creare
de texte publicitare și în scop promoțional,
dezvoltare de campanii promoționale, difuzare
de anunțuri, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzarea de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), evaluare de oportunități de
afaceri, furnizare de informații cu privire la
vânzări comerciale, furnizare de informații
publicitare, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizarea de informații comerciale, gestionare
de programe de loializare, de stimulare
sau promoționale pentru clienți, închiriere de
spații publicitare, informații pentru afaceri,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de târguri comerciale
și expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare de târguri comerciale,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de stimulare și fidelizare,
organizare și administrare de programe
de fidelitate pentru clienți, organizarea de
concursuri în scopuri publicitare, pregătire și
realizare de planuri și concepte media și de
publicitate, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de informații comerciale,
servicii de management al riscului afacerilor,
servicii de promovare, servicii de programe de
loializare, servicii de promovare comercială prin
mijloace audiovizuale, servicii de publicitate,
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marketing și promovare, servicii de relații cu
publicul.
36. Administrare de bunuri imobiliare,
administrare de imobile, administrare de
proprietăți imobiliare, alocare de bunuri, emitere
de cupoane de reducere, gestionare de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închiriere
de spații comerciale, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închirieri de spații
comerciale, închiriere (leasing) și închirieri de
spații comerciale, managementul proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), servicii de administrare de
bunuri imobiliare, servicii de gestiune imobiliară
pentru construcții comerciale.
41. Administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, ateliere recreative, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziții în
scopuri recreative, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, divertisment,
divertisment de tipul concertelor, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de servicii
de divertisment pentru copii, furnizare de spații
pentru divertisment, furnizare de spații pentru
recreere, furnizare de spații de recreere, sub
formă de terenuri de joacă pentru copii, furnizare
de spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, furnizare de spectacole în direct,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de divertisment, organizare de
competiții, organizare de competiții artistice,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de competiții recreative, organizare
de concursuri (divertisment), organizare de
concursuri de divertisment, organizare de
evenimente de recreere, organizare de servicii
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizarea concursurilor de
divertisment, organizarea de ateliere de lucru,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
pictură pe față, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment pentru copii.

───────

(210) M 2020 09089 (111)176843
(151) 16/12/2020
(732) ROBRANDS HUB S.R.L., ALEEA

VALEA LUI MIHAI NR. 11, PARTER,
BL. D1, SC. 1, AP. 2, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BRANDS HUB
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;

27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:vișiniu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 09096 (111)177060
(151) 16/12/2020
(732) CATALIN-GHEORGHE MOCANU,

STR. VALEA IASULUI NR. 118,
JUDEȚUL ARGEȘ, CURTEA
DE ARGEȘ, 115300, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

GKAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Ambalaj de carton, hârtie și carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, pensule, suporturi pentru afișe din
hârtie sau carton, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, coli de hârtie (papetărie),
cutii de carton pentru atenții oferite invitaților,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, foi de hârtie
(papetărie), foi volante, hârtie, hârtie adezivă,
hârtie creponată pentru uz casnic, hârtie de
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uz casnic, hârtie pentru pungi și saci, hârtie
reciclată, pungi de ambalat din hârtie, pungi de
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
ambalat, întărituri din carton pentru legarea
cărților, tuburi din carton, tavite din carton, cutii
pentru torturi cutii pentru pizza.
35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrare în materie de
activități de marketing, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, campanii de marketing.
40. Prelucrare de carton ondulat de ambalaj,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
carton, aplicare de modele în relief pe suprafețe
de hârtie, imprimare personalizată a denumirilor
și logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane.

───────

(210) M 2020 09140 (111)177498
(151) 17/12/2020
(732) PAGINA DE PSIHOLOGIE SRL,

STR. INTRAREA TIPOGRAFIEI
NR. 6, ET. 3, AP. 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PAGINA DE PSIHOLOGIE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1015583 din data 07.06.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: PAGINA DE PSIHOLOGIE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.22; 02.09.23

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

16. Publicaţii tipărite, reviste, hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie, materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare,
caractere tipografice, clişee, cărți de vizită din
hârtie sau carton.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de editare şi redactare publicaţii,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare de cărți, publicare
de texte altele decât cele publicitare, pregătirea
de texte pentru publicare altele decât cele
publicitare, publicare de cărți și reviste, servicii
de publicare reviste, inclusiv publicare on line,
publicare și editare de cărți, publicare și editare
de materiale tipărite, exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
publicare electronică on-line a publicaţiilor sau
periodicelor, servicii de scriere pentru bloguri,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională şi probleme sociale, organizare şi
coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de demonstrații în scop de instruire,
organizare de seminarii și conferinţe, educație,
servicii editoriale și redacționale.

───────
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(210) M 2020 09158 (111)176844
(151) 18/12/2020
(732) ADSERV SRL, STR. MIHAI

VITEAZUL, NR. 327, JUDEŢ
BRAŞOV, HARMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

AdNatura QUERCETIN
98 COMPLEX

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1016395 din data 14.06.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: QUERCETIN 98 COMPLEX

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 05.03.14; 25.01.19

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

clase:
5. Suplimente alimentare din extracte de plante,
tincturi cu efect curativ, tablete şi capsule din/
care conţin plante medicinale sub formă de
suplimente alimentare.

───────

(210) M 2020 09302 (111)177582
(151) 22/12/2020
(732) ELIT SRL, VICTORIEI NR. 16,

JUDEȚUL ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGĂ NR. 106, BL. C1, AP.3,
JUDEȚUL IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Salam de Vară Uscat Plin
De Carne elit ALEGE
AUTENTIC ALEGE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018147/30.06.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ,,salam de vară uscat'' ,,alege'' ,,autentic''.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.13; 26.13.25

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile, salam,
salam pepperoni, mezeluri, carne tocată, carne
procesată, carne uscată, carne preparată, carne
feliată, carne ambalată, carne conservată, carne
și produse din carne, carne de vită, carne de
mânzat, carne de vânat, carne de pasăre, carne
de rață, carne de măgar, aspic de carne, carne
de porc, produse din carne preparate, carne de
vită feliată, carne proaspătă de pasăre, bucăți de
carne de pui, extracte de carne de pasăre.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
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consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (RFP), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, managementul interimar al
afacerii, facturare, cercetare de marketing,
marketing, marketing încadruledităriiproduselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
commercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, publicitate cu plata per click,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi

(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în register, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de agenții de import-export, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, servicii de comandă cu
ridicata, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu diverse tipuri de carne.

───────

(210) M 2020 09423 (111)176699
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

cine intră în istorie
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor  şi  serviciilor  apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare

pentru  promoţiile  publicitare  sau  de  vânzări, 
negocierea  şi  încheierea  de  tranzacţii 
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de  afaceri pentru terţi, servicii de  revizuire  
a  articolelor din  ziar,  stabilirea abonamentelor 
la ziarpentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea
de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de  date  computerizate,  actualizarea  şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în  difuzarea de programe de radio 
şi televiziune,  difuzarea  prin  intermediul 
televiziunii prin  cablu,  emisiuni  online, 
transmiterea  cu ajutorul  calculatorului  a 
mesajelor  şi  imaginilor, informaţii  despre 
telecomunicaţii,  servicii  de agenţie  de  presă, 
furnizarea  de  forumuri  online, furnizarea 
canalelor  de telecomunicaţii  pentru serviciile 
de  teleshopping,  transmiterea  prin satelit,  flux 
continuu (streaming) de date, servicii de rutare 
şi  joncţiune  pentru  telecomunicaţii,  servicii 
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───────

(210) M 2020 09426 (111)176698
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021527,
ROMANIA

(540)

FINI Sunt!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă

de  teleconferinţă,  difuzarea   prin  intermediul
televizorului,  transmisia   video   la   cerere,
servicii  de  videoconferinţă,  servicii  de poştă 
vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât textele publicitare.
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38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, emisiuni online, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date, servicii
de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).

privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor  şi  serviciilor  apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, căutarea

de sponsorizări, stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii, sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, servicii de
telemarketing, producerea de programe de
teleshopping, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele
de  date  computerizate,  actualizarea  şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,
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informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2020 09429 (111)176712
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

CINEMALEPH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,

consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor  şi  serviciilor  apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
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în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, emisiuni online, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date, servicii
de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor

şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte.

───────

(210) M 2020 09430 (111)176703
(151) 30/12/2020
(732) SC ALEPH MEDIA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ETAJ 3, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

SEVERINE

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
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online cu amănuntul pentru muzica digitală
descarcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de extemalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informatiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii care constau în
general în difuzarea de programe de radio şi
televiziune, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, emisiuni online, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
informaţii despre telecomunicaţii, servicii de
agenţie de presă, furnizarea de forumuri online,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru
serviciile de teleshopping, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date, servicii
de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii,
servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii oferite de academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor:
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment

închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile / contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, consultanţă privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesionala în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere a afacerilor cu privire la potrivirea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor  şi  serviciilor  apartinând terţilor,
furnizarea de informaţii de contact comerciale şi
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spaţii pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
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furnizate de galeriile de artă, distribuţie de
filme, transfer de know-how (instruire), sevicii
de editare video pentru evenimente, regizarea
de filme, alta decât filmele publicitare, dublări,
informaţii despre educaţie, tehnoredactare
computerizată electronică, informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producţia de muzică, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescarcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilit ăţilor de recreere,
informaţii despre posibilităţile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 00003 (111)177068
(151) 03/01/2021
(732) ANAX ORTHOPEDICS SRL, STR.

DR. THOMA IONESCU NR.16 ET.
2 AP.3, SECTOR 5, BUCURESTI,
050573, ROMANIA

(540)

INSTITUTUL GENUNCHIULUI
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018881/08.07.2021, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: INSTITUTUL GENUNCHIULUI.

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 29.01.12;
26.15.25

(591) Culori revendicate:albastru (RAL 5005),
alb (RAL 9016)

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

44. Servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale.

───────
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(210) M 2021 00011 (111)176791
(151) 11/01/2021
(732) STELIAN RADU, STR.

BASARABILOR NR. 33C, JUD.
OLT, SLATINA, OLT, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA
NR. 37E, JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MÂRJACU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
26.01.06; 26.01.18

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

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante
(transport), livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum (transport), livrare
de pizza (transport), livrare pe cale rutieră
(transport), organizarea ridicării de produse,
servicii de livrare, servicii de livrare a alimentelor,
transport și depozitare.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare

de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, decorare de
alimente, decorare de torturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servicii de baruri
care servesc bere, snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de case
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de vacanță, servicii de cazare temporară la
hoteluri și moteluri, servicii de cazare temporară
oferită de ferme de agrement, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară
în apartamente de vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de

camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
(time-share), furnizare de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni.

───────

(210) M 2021 00020 (111)177390
(151) 05/01/2021
(732) SC CONTEGO INVESTMENT

GROUP SRL , STR. VREDNICIEI
NR. 18, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CISMIGIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere.

───────

(210) M 2021 00033 (111)176732
(151) 05/01/2021
(732) MESTER MEDIA SRL, STRADA

DALIEI NR. 2C, JUD ILFOV,
BALOTESTI, 077015, ILFOV,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATATIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROCHARGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
05.03.13; 19.07.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de publicitate și promovare pentru
terți, în special servicii de prezentare,
testare și promovare a autovehiculelor, inclusiv
autovehiculelor electrice, derulate inclusiv în
mediul online, pe internet, furnizare de informații
comerciale privind produse, și în special
autovehicule, destinate consumatorilor, obținute
din indexuri de căutare şi baze de date cu
informații.
41. Servicii de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, publicare de cărţi electronice, reviste online
şi jurnale web, publicarea jurnalelor electronice
şi jurnalelor online cu conţinut specific referitor la
domeniul auto, furnizarea de informaţii cu privire
la ştiri privind evenimente de actualitate din
domeniul auto, obţinute din indexuri de căutare
cu informaţii şi din baze de date, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, şi anume,
buletine de ştiri, reviste şi publicații din domeniul
auto, organizare de evenimente referitoare la
domeniul auto (divertisment).

───────

(210) M 2021 00133 (111)176845
(151) 11/01/2021
(732) LUCIAN MARIUT, STR. ȘTEFAN

CEL MARE NR. 30, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(540)

IFL IDEAL FEROLUC
șuruburi și accesorii

mobilă Fixeaza-ți idealul!
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018612 din data 06.07.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: șuruburi și accesorii mobilă.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.09; 27.05.11; 26.15.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────

(210) M 2021 00148 (111)177258
(151) 11/01/2021
(732) GHEORGHE-SORIN MIHALI,

STR. PROIECTATĂ NR.10, AP.2,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

DENTAL CONCEPT
by Dr.Mihali

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13

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

41. Educație, instruire, instruire în domeniul
medical, publicare de publicații medicale, servicii
de instruire în domeniul medical, servicii de
formare pentru asistente medicale (instruire),
servicii de formare profesională în domeniul
medical (instruire), consiliere în materie de
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pregătire medicală (instruire), organizare de
conferințe și simpozioane în domeniul medical,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, publicare de
texte medicale, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul stomatologic.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
de îngrijire medicală, servicii de asistenţă
medicală oferite de o clinică dentară, servicii
stomatologice, servicii de stomatologie estetică,
servicii de ortodonție, servicii de chirurgie.

───────

(210) M 2021 00165 (111)177255
(151) 12/01/2021
(732) HUMANS COFFEE SHOP SRL,

STR. CARPAŢILOR NR.21,
CAMERA 2, BL.4, SC.A, AP.22,
JUDETUL BRASOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

HUMANS COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.03.01;
11.03.03

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri și cafenele, servicii de bistro, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 00170 (111)177259
(151) 12/01/2021
(732) AFFICHE DIGITAL PRINTING

SRL, ŞOS. OLTENIŢEI, NR.181,
DEPOZITUL 10, CAMERA 12,
JUD. ILFOV, POPEŞTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

AFFICHE DIGITAL PRINTING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare pe materiale textile, imprimarea
desenelor, imprimare de fotogravuri, imprimare
de fotografii, imprimare de imagini pe obiecte,
imprimarea pozelor și fotografiilor stocate
digital, colaționare (legare) de materiale tipărite,
developare fotografică, fotogravare, duplicare
fotografică, înrămare de lucrări de artă ca parte
a procesului de încadrare, prelucrare fotografică,
servicii de restaurare fotografică, retușare
fotografică, transfer de imprimări fotografice.

───────
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(210) M 2021 00175 (111)177409
(151) 12/01/2021
(732) CREATIV CONSTRUCT TIM

S.R.L., STR. 11 IUNIE, NR. 77,
CORP 3, CAMERA 2, SECTOR 4,
ROMANIA

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

(540)

CREATIV TIM

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.08;
27.05.01; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, montarea de structuri de
înaltă rezistență, restaurarea fațadelor, reparații
de fațade, izolarea acoperișului, instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, servicii
de instalare de acoperișuri, întreținerea și
repararea jgheaburilor de acoperiș, montare de
materiale izolante în clădiri, pe acoperișuri și
structuri, izolarea pereților interiori și exteriori, a
tavanelor și a acoperișurilor, rerostuirea zidăriei,
acoperirea lucrărilor de zidărie de cărămidă,
așezarea cărămizilor (zidărie), reparare de
instalații sanitare, întreținere de instalații
sanitare, lucrări de instalații sanitare, instalare de
echipamente sanitare, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, lucrări de instalații sanitare
și instalare de apă și de gaz, renovarea instalației
electrice, instalarea de aparate electrice,
servicii de instalații electrice, instalare de
împământări electrice, recondiționare, reparare
și întreținere a instalațiilor electrice, servicii
de construcție de pereți despărțitori, instalarea
pereților despărțitori interiori, instalarea pereților

despărțitori pentru clădiri, servicii de parchetare,
servicii de placare cu ardezie și plăci de
ceramică.

───────

(210) M 2021 00179 (111)176722
(151) 12/01/2021
(732) ALI CHRAIF, ȘOS. MIHAI BRAVU

NR. 147-169, BL. D5, SC. D,
ETAJ 8, AP. 150, SECTORUL 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DARUL FERMIERULUI
PREPARATE CU SUFLET

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 05.09.01;
05.07.21; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne, produse din carne, paste din carne,
pateuri pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, înlocuitori de carne, înlocuitori
de carne pe bază de legume, alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de carne,
pateuri vegetale, produse tartinabile pe bază de
legume, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, salate preparate, mâncăruri cu
legume preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
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lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, pește,
mâncăruri din pește, icre de pește preparate,
fructe de mare preparate, fructe de mare
congelate, fructe de mare în conserve, paste
tartinabile din pește, din fructe de mare și
moluște, supe.
30. Sandvișuri cu carne, plăcinte cu carne,
plăcinte cu legume, produse de patiserie
din legume și carne, sosuri pentru salate,
sosuri pentru carne, mâncăruri pe bază de
orez, mâncăruri pe bază de paste, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume.
31. Fructe și legume proaspete.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 00180 (111)177367
(151) 12/01/2021
(732) DR.BOBORODEA VIOREL-OVIDIU

- PRESTARI SERVICII MEDICALE
OBSTETRICA GINECOLOGIE,
STR. SCOALA DE INOT, NR. 10,
AP. 4, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

OBGyn Clinic Dr Boborodea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Aparate pentru testarea adn şi arn utilizate în
scopuri medicale, bandaje, elastic de uz medical,
tăviţe renale pentru scopuri medicale, aparate
pentru testarea sângelui, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, îmbrăcăminte specială
pentru camerele de operare, containere special
concepute pentru deşeurile medicale, aparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, mănuşi pentru scopuri medicale,
seringi hipodermice, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,

cearşafuri pentru incontinenţă, bisturie pentru
scopuri chirurgicale, lămpi pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale, ace
pentru scopuri medicale, atele, chirurgicale,
stetoscoape, aparate și instrumente chirurgicale,
cuţite chirurgicale, câmpuri chirurgicale, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
termometre pentru scopuri medicale, apăsătoare
de limbă, halate pentru examinarea pacienților,
mese pentru examinare medical, măști sanitare
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical
sau stomatologic, dinţi artificiali, maxilare
artificiale, membre artificiale, piele artificială
pentru scopuri chirurgicale, aparate pentru
respiraţie artificială, sâni artificiali, ochi artificiali,
tetine pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete
pentru hrănirea bebeluşilor, pistoale de hrănire
de uz veterinar / seringi de administrare
de uz veterinar, bandaje pentru articulaţii,
anatomice / bandaje de susţinere, bandaje,
elastice, tăviţe renale pentru scopuri medicale,
ploşti, paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizarea compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri, chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive,
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nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze / seturi
de dinţi artificiali, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismăde uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale /
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/, elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţămagnetică (irm)

pentru scopuri medicale, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, cupe menstruale,
aparate utilizate în obstetrică, mese de
operaţie, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, pivoţi pentru
dinţii artificiali, feşe gipsate pentru scopuri
ortopedice, pisoare portabile, sonde pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor x, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţpentru scopuri medicale, aparate
radiologice pentru scopuri medicale, monitoare
radiologice pentru scopuri medicale, aparate
de radioterapie, tuburi de radium pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, respiratoare pentru respiraţia
artificială, măşti respiratorii pentru respiraţia
artificială, aparate de resuscitare, fierăstraie
pentru scopuri chirurgicale, scalpele, foarfeci
pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe (bandaje
de susţinere), perne soporifice pentru insomnie,
sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea
tensiunii arteriale / sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
protecţii dentare pentru uz stomatologic,
inele pentru dentiţie, etichete indicatoare
de temperaturăutilizate în scopuri medicale,
aparate de testare pentru scopuri medicale /
aparate utilizate în analizele medicale,
pungi termice utilizate în acordarea primului
ajutor, comprese termoelectrice (chirurgie),
termometre pentru scopuri medicale, fire
de sutură, chirurgicale, amortizoare pentru
cârje, separatoare de degete pentru scopuri
ortopedice, tomografe pentru scopuri medicale,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
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medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare / bandaje herniare, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri medicale,
centuri ombilicale, sonde uretrale, seringi
uretrale, ploşti ca vase, aparate şi instrumente
urologice, seringi uterine, seringi vaginale,
vaporizatoare pentru scopuri medicale, aparate
şi instrumente veterinar, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare de
medicamente, glucometre / dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers
cu roţi pentru facilitarea mobilităţii, aparate cu
raze x pentru scopuri medicale, fotografii cu
raze x pentru scopuri medicale, tuburi cu raze x
pentru scopuri medicale, aparate şi echipamente
de producere a razelor x, pentru scopuri
medicale, măști medicale, măști medicale pentru
protecție antibacteriană, ciorapi medicali, ciorapi
medicali compresivi, centuri medicale, atele de
uz medical, corsete de uz medical, ghete de uz
medical, ciorapi medicali de susținere, costume
presurizate de uz medical, dispozitive medicale
pentru susținerea corpului, ciorapi medicali de
uz terapeutic, articole vestimentare de contenție
pentru uz medical, articole de îmbrăcăminte
gonflabile, de uz medical, măști medicale pentru
protecție împotriva substanțelor toxice, măști de
protecție respiratorie confecționate din materiale
nețesute de uz medical, halate medicale, mănuși
de uz medical, mănuși medicale din latex, măști
utilizate de personalul medical, măști sanitare
de uz medical, mănuși folosite la examinarea
medicală, viziere de protecție pentru uz medical,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși de
latex de uz medical, mănuși de consultație
pentru uz medical, îmbrăcăminte de protecție

de uz medical, mănuși de protecție de uz
medical, protecții pentru deget pentru consultații
medicale, măști de protecție respiratorie de uz
medical, măști faciale de protecție pentru uz
medical, măști nazale (de protecție) pentru uz
medical, mănuși din latex pentru examinare,
pentru uz medical, măști de protecție pentru
gură de uz medical, măști sanitare de uz
medical pentru izolarea prafului, măști sanitare
pentru prevenirea prafului, de uz medical,
mănuși de protecție de unică folosință, de
uz medical, mănuși de protecție utilizate de
persoane care lucrează în domeniul medical,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul medical, așternuturi pentru
examinarea medicală, cearșafuri (câmpuri) de uz
medical, perne pneumatice de uz medical, pături
medicale pentru încălzirea pacienților, mobilier
adaptat pentru scopuri de tratament medical,
structuri de protecție împotriva radiațiilor (de uz
medical), ecrane de protecție pentru protejare pe
durata expunerii la raze x (pentru uz medical),
centuri medicale electrice, echipamente și
aparate pentru exerciții de reabilitare medicală,
îmbrăcăminte de uz chirurgical, îmbrăcăminte
sterilizată de uz chirurgical, îmbrăcăminte de
protecție pentru uz chirurgical.
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, servicii de consiliere, de informare
medicala, servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul medical personal,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing prin
televiziune, radio, telecomunicații, e-mail și
internet sau orice altă platformă electronică
interactivă, administrarea comerciala a licentelor
produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
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muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea
și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 10, 41, 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, instruire în
domeniul medical, predare în domeniul medical,
publicare de publicații medicale, instruire și
învățământ medicale, publicare de lucrări
științifice, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și coordonare de ceremonii

de acordare a premiilor, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de texte medicale.
42. Servicii de cercetare medicală, servicii de
laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, servicii de investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală şi farmaceutică, servicii
de stocare electronică de dosare medicale,
servicii de cercetare ştiinţifică în scop medical,
servicii de elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, servicii de
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
servicii de cercetare biologică, cercetare clinică
şi cercetare medicală, analiza serului uman
pentru cercetări medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru cercetări medicale, furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică
şi medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri
medicale în domeniul bolilor canceroase,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
proiectare și asigurarea infrastructurii necesare
pentru asigurarea serviciilor medicale digitale,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, prestare de servicii
de asistență medicală online pentru utilizatorii
de programe de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, toate serviciile de mai sus sunt
referitoare la domeniul medical sau al medicinei
si sunt furnizare online.
44. Servicii de igienă si de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni, servicii farmaceutice, servicii de
consultanta în vederea pierderii în greutate,
consultanţă privind îngrijirea sănătaţii, analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
depistare a diabetului, servicii dermatologice
pentru tratarea afecţiunilor pielii, testare genetică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite de
clinici medicale, servicii de analize medicale,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, asistenţă medicală, servicii
medicale si pentru sănătate referitoare la adn,
genetică şi testarea genetică, consultanţă privind
asistenţa medicală oferită de doctori si de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate
de la pacienţi, depistare medicala (screening)
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referitoare la cord, servicii de analize medicale
pentru boli cardiovasculare, servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul nefrologiei, servicii medicale în
domeniul oncologiei, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informaţii
medicale, furnizare de informaţii şi noutăţi în
domeniul medicinei, servicii medicale si servicii
conexe activităţii medicale, furnizare de servicii
medicale, servicii de consiliere medicală și
servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, toate serviciile de
mai sus sunt furnizate online, servicii medicale
şi servicii conexe activităţii medicale, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servici de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculară cu laser, servicii medicale şi pentru
sănătate referitoare la adn, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori şi de alt personaj medical
specializat, servicii oferite, de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienţi, terapii medicale, servicii
oferite de clinici medicale, consiliere în materie
de sănătate, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de

pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platform electronice interactive oferite
de servicii de laboratoare medicale, servicii
ambulatorii, servicii de analiză comportamentală
în scop medical, analiză cosmetică, analiză
de culori (servicii prestate de esteticieni),
servicii de analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analiză toxicologică pentru
scopuri medicale, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
servicii de analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, servicii
de analize genetice pe animale în scopuri
dediagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de anestezie dentară, servicii de aplicare
de produse cosmetice pe corp, servicii de
aplicarea produselor cosmetice pe față, servicii
de asistență medicală, servicii de asistență
medicală de urgență, servicii de asistență
medicală la domiciliu, servicii de asistență
psihologică, servicii de asistență sanitară în
legătură cu chiropractica, servicii de asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
hidroterapia, servicii de asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, servicii de
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, servicii de asistență sanitară în legătură
cu naturopatia, servicii de asistență sanitară
în legătură cu osteopatia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu masaje terapeutice,
servicii de asistență sanitară furnizate de
companii de asigurări de sănătate, asistență
stomatologică, case de odihnă, servicii de centre
rezidențiale de asistență medicală, servicii
de chiropractică, servicii de chirurgie, servicii
de chirurgie estetică, servicii de chirurgie
estetică și plastică, servicii de chirurgie plastică,
servicii de chirurgie veterinară, servicii de
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, servicii de
consiliere în domeniul imunologiei, servicii de
consiliere în domeniul înfrumusețării, consiliere
în domeniul nașterii, servicii de consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii de consiliere
legată de nutriție, servicii de consiliere medicală,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
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stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind sănătatea
publică, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, servicii de consilierea
psihologică a personalului, consultanță cu
privire la teste de auz, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, diagnosticarea
bolilor, donații de sânge, efectuare de studii
asupra somnului pentru diagnosticare medicală
sau tratament, elaborare de profiluri psihologice
în scopuri medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
consulțatii în domeniul farmaceutic, fixare de
dispozitive protetice, fizioterapie, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de băi publice
pentru igienă personală, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de echipamente
medicale, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,

furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
închiriere de instrumente medicale, închiriere
de roboți chirurgicali, închirierea echipamentelor
medicale, informații medicale, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii deîngrijire temporară,
management de servicii de asistență medicală,
planificare de tratamente medicale, preparare și
dozare de medicamente, realizare de analize
medicale pentru factorii de risc ai bolilor
cardiovasculare, servicii clinice homeopatice,
servicii de analize de sânge, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de bancă de țesuturi umane, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de reflexologie, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
oferite printr-o rețea de furnizori de servicii
medicale pe bază contractuală, servicii medicale
pentru tratarea bolii alzheimer, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
sângelui uman, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea celulelor
stem, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor umane,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
și pentru sănătate referitoare la adn, genetică
și testarea genetică, servicii obstetrice, servicii
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oferite de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici dentare, servicii oferite de
laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienți, servicii
paramedicale, servicii patologice cu privire la
tratamentul persoanelor, servicii prestate de
medici, servicii spitalicești, servicii terapeutice
cu celule stem, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii stomatologice,
servicii de fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de îngrijire de tip hospice, servicii
de spitaliceşti, servicii de bănci de ţesuturi
umane, terapie asistată cu animale, laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii de masaj, servicii medicale clinice,
închirierea de echipamente medicale, consiliere
medicală pentru persoanele cu dizabilităţi,
servicii de moaşe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie cu
ventuze, reflexologie, servicii de drenaj limfatic,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, servicii medicale, și
anume, fertilizare în vitro, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui din cordonul ombilical,
servicii medicale și pentru sănătate referitoare la
adn, genetică și testarea genetică.

───────

(210) M 2021 00216 (111)176846
(151) 18/01/2021
(732) VLAD LUCIAN MANOLACHE,

STR. PROGRESULUI NR. 53, SC.
3, AP. 72, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRUPA ZERO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00239 (111)176676
(151) 14/01/2021
(732) VIDAR GUARD SRL, STR

DRUMUL TABEREI 109,BL.A7,
SC.D, ET.1,AP.51, BUCUREŞTI,
061377, ROMANIA

(540)

VIDAR GUARD
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(531) Clasificare Viena: 26.03.03; 26.01.04;
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 00257 (111)177403
(151) 15/01/2021
(732) IOAN BELCOTĂ, SAT 23 AUGUST

NR.73, JUD. CARAS SEVERIN,
COMUNA ZĂVOI, 327436, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

bp belcotă production
STORY IN FRAME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.03.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate, publicitate radiofonică, publicitate
prin bannere, publicitate și marketing,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate în reviste,
publicitate și reclamă, publicitate pe taxi,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate cu răspuns
direct, servicii de publicitate digitală, servicii
promoționale de publicitate, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate și
marketing, servicii de publicitate în presă,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, difuzarea de date privind

publicitatea, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate și de
promovare, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, servicii de publicitate și marketing
online, producţie de publicitate televizata si
radiofonica, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, promovarea comercială,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, producție de înregistrări audio
în scopuri publicitare, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoțional, întocmire de prezentări audio și/sau
vizuale pentru afaceri, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri publicitare, producție
de înregistrări video în scopuri de marketing,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, promovare de concerte muzicale,
promovare de evenimente speciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare a vânzărilor pentru
terți, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, intermediere de
contracte de publicitate și promovare pentru alte
persoane, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse și
servicii ale altor persoane prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare.
38. Transmitere de mesaje, servicii de mesaje
video, transmisie de mesaje și imagini, servicii
de transmitere de mesaje, transmisie de mesaje
prin calculator, colectare și transmitere de
mesaje, servicii de mesaje multimedia (MMS),
servicii online, și anume expediere de mesaje,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmisie de mesaje text asistată
de calculator, transmitere și retransmitere
electronică de sunete, imagini, documente,
mesaje și date, transmitere de mesaje, date
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și conținut prin internet și alte rețele de
comunicații, redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
difuzare audio, difuzare video, difuzare prin
satelit, difuzare de date, difuzarea de muzică,
difuzare de programe radio, servicii de difuzare
date, difuzare prin satelit și cablu, difuzare de
programe prin radio, servicii de difuzare prin
cablu, difuzare de programe prin satelit, servicii
de difuzare prin satelit, transmisie și difuzare
de date, difuzare de programe prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio și televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de informații prin intermediul
televiziunii, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de difuzare pe pagini web,
servicii de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune prin cablu, difuzare
de programe radio și de televiziune, servicii
de difuzare video, audio și TV, difuzare de
programe video și audio prin internet, servicii de
difuzare video pe arii restrânse (narrowcasting),
închiriere de echipamente de difuzare pentru
transmisii exterioare, difuzare de material audio
și video pe internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
difuzare de programe prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv
prin rețele de cablu, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice de
comunicare, furnizarea accesului la internet
și la alte rețele de comunicare transmisii
audio prin satelit, servicii de comunicații
audio, transmisie de informații în domeniul
audiovizual, transmitere de mesaje prin mijloace
audiovizuale, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de conținut audio și
video prin satelit, servicii de transmitere digitală
de date audio și video, transmitere de semnale
audio și/sau video digitale prin telecomunicații,
transmisie de la distanță de semnale audio
prin mijloace de telecomunicații, transmisii
video, servicii de comunicații video, servicii de
transmisie video, transmisie video la cerere,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
fișiere audio, video, multimedia și de date,
transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmisii

audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la filme și programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, videoconferință,
transmisie de filme video, furnizare de linkuri
către fișiere video, servicii de transmisie video
la cerere, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare.

41. Editare video, proiecție de filme video,
servicii de videotecă, producție de înregistrări
video, servicii de înregistrare video, servicii
de producție video, editare de înregistrări
video, producție de materiale video formative,
înregistrări pe benzi video (filmare), producție
de videodiscuri pentru terți, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, închiriere de înregistrări sonore și
video, producție audio și video și fotografie,
servicii de înregistrare audio și video, servicii de
editare audio și video, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, operarea de
echipamente video și audio pentru producția de
programe radiofonice și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și de
informații audio și/sau video, fotografie, instruire
în fotografie, microfilmare, servicii de editare
video pentru evenimente, montajul benzilor
video, producție de casete video și videodiscuri,
producție de filme video, producție de materiale
video, producție de casete video, producție de
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video-uri muzicale, producție de filme video
preînregistrate, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de închiriere de
materiale video, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de divertisment sub formă de
casete video, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, producție de filme
și de filme pe casete video, servicii de animație
și efecte speciale pentru filme și video, producție
de filme pe bandă video și pe DVD-uri, editare
de înregistrări audio, producție de înregistrări
audiovizuale, servicii de prezentare audiovizuală
în scopuri recreative, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video.

───────

(210) M 2021 00280 (111)176707
(151) 18/01/2021
(732) DUMITRESCU SIMONA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

O LASH
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

27.05.17
(591) Culori revendicate:roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cometice pentru laminarea genelor şi
sprâncenelor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00289 (111)177265
(151) 18/02/2021
(732) VALENTINA ALEXANDRA

GEORGESCU, STR. CONSTANTIN
BREZEANU NR. 3, BL.205, SC.A,
AP.2, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100371, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Alexandra V

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spatiului publicitar, publicitate prin
poştă, servicii de închiriere a timpului publicitar
în mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, licitare, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspandirea
materialelor publicitare, servicii de aşezare în
pagina pentru scopuri publicitare, marketing,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioara, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, scriere de texte publicitare.

───────

GEORGIANA PFA, SAT BUNESTI,
STRADA IZLAZULUI 23, JUDEŢ
VALCEA, BUNESTI, VALCEA,
ROMANIA
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(210) M 2021 00311 (111)176683
(151) 02/02/2021
(732) POSH BABY BRANDS SRL,

STR. MAMAIA, BULEVARD
213, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANŢA, 900559,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

POSH Posh Baby Brands
Showroom ALL IN THE

NAME OF OUR CHILDREN

(531) Clasificare Viena: 18.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00312 (111)177256
(151) 18/01/2021
(732) ALEXANDRA-CRISTINA ROŞU,

STR. NĂVODARI NR.32, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SINGURENI MANOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, organizarea de călătorii,
organizarea călătoriilor de către agenţiile
de turism, rezervarea locurilor de călătorie,
organizarea de croaziere, închirierea de cai,

organizarea transportului pentru deplasările
turistice, rezervări de călătorie.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), servicii de discotecă
(divertisment), servicii de disc jockey, oferirea
de tururi cu ghid, servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii de
tabere sportive, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), organizare de concursuri
ecvestre, închiriere de cai pentru recreere.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
rezervarea de camere de hotel sau de alte
cazări temporare de către agenţiile de voiaj
sau de brokeri, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii
de cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, servicii de
motel, pensiuni pentru cai, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, pensiuni pentru cai.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

510

(210) M 2021 00365 (111)177314
(151) 20/01/2021
(732) REMOTE2ALL SOLUTIONS

SRL, STR. GEN. DAVID
PRAPORGESCU 1-5, ET. 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI NR. 1, BL. 39A, ET.
5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.13.25;
29.01.12

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

clase:
9. Computere, software şi hardware,
înregistrarea datelor şi medii de stocare, plăci
de computer, monitoare şi ecrane pentru aparate
electronice pentru jocuri şi maşini automate
pentru jocuri, dispozitive de transmitere a
datelor şi informaţiilor, aparate şi instrumente
electrice (inclusiv pentru telegrafie şi telefonie
fără fir), dispozitive de semnalizare, control
(supervizare), examinare, securitate şi protecţie,
instrumente de monitorizare, cameră video,
monitoare, aparate, dispozitive şi panouri de
afişaj electrice şi electronice, toate produsele
menţionate anterior, altele decât aparate
pentru dozarea preparatelor de curăţat pentru
instalaţiile de curăţat vesela, echipamente de
laborator, precum şi containere şi aparate
pentru industria alimentară, maşini automate cu
dispozitive de plată mecanice, electronice sau
magnetice (toate aceste bunuri pentru industria

jocurilor de noroc şi pentru uz comercial în
cazinouri, arcade sau birouri de pariuri).
16. Formulare pentru pariuri tipărite, broşuri
pentru pariuri, în special bilete sau articole
tipărite speciale şi/sau reviste publicitare pentru
sectoarele jocurilor de noroc şi/sau cazinourilor.
28. Mese de jocuri, mese de ruletă, roţi de
ruletă, aparate de jocuri, maşini automate pentru
jocuri, maşini de jocuri, în special pentru uz
comercial în cazinouri şi arcade, cu sau fără
plată premiu, în reţea sau fără reţea, cu unul sau
mai multe jackpoturi, dispozitive jackpot pentru
aparate de jocuri, maşini automate de jocuri,
maşini de jocuri şi sloturi, în special pentru
uz comercial în cazinouri şi arcade, cu sau
fără plată premiu, jocuri şi aparate de jocuri
pentru loterii video, aparate şi instalaţii electrice
şi electronice pentru desfăşurarea de jocuri de
bingo, loterii şi servicii de pariuri sau birouri de
pariuri, maşini electropneumatice şi electronice
pentru desenarea simbolurilor câştigătoare sau
a numerelor câştigătoare, carcase pentru maşini
de jocuri cu sloturi, maşini de jocuri automate
şi maşini de jocuri, aparate de jocuri electronice
sau mecanice, maşini de jocuri automate, maşini
de jocuri, maşini de jocuri de noroc cu sloturi
operate prin intermediul monedelor, jetoanelor,
bancnotelor, biletelor sau prin mijloace de
stocare electronice, magnetice sau biometrice,
în special pentru uz comercial în cazinouri şi
arcade de distracţie cu sau fără plata premiu,
aparate electrice, electronice sau mecanice
pentru jocuri de bingo, loterii sau jocuri video de
loterie şi / sau pentru servicii de pariuri sau birouri
de pariuri, maşini de tragere electropneumatice
şi electrice.
36. Servicii de închiriere de cazinouri şi/sau
cazinouri de jocuri, birouri de pariuri, săli de
bingo şi birouri de loterie.
37. Servicii de ridicarea şi construirea de unităţi
de jocuri de noroc, în special arcade, cazinouri,
cazinouri de jocuri, săli de bingo, birouri de
loterie şi birouri de pariuri, întreţinere, service şi
reparaţii de hardware pentru industria jocurilor
de noroc, în special activităţi legate de acestea
necesare pentru exploatarea unităţilor de jocuri
de noroc, întreţinerea şi service-ul aparatelor de
jocuri, a maşinilor automate de jocuri, a maşinilor
de jocuri, a sloturilor şi a terminalelor de loterie
video.
38. Servicii telecomunicaţii, flux continuu
(streaming) de date, transmisia video la cerere.
41. Servicii pentru cazinouri, cazinouri de jocuri,
birouri de pariuri, săli de bingo sau birouri de
loterie, şi anume furnizarea de facilităţi de cazino
sau cazinou de jocuri, furnizarea de servicii de
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pariuri de toate tipurile sau birouri de pariuri,
săli de bingo, birouri de loterie, unităţi de jocuri,
arcade, închiriere de aparate de jocuri, maşini
de jocuri automate, maşini de jocuri şi sloturi,
terminale de loterie video, birouri de pariuri,
în special pentru uz comercial în cazinouri şi
arcade, cu sau fără plată de premii - în reţea sau
fără reţea, cu unul sau mai multe jackpoturi.
42. Planificarea şi proiectarea unităţilor de jocuri
de noroc, în special arcade, cazinouri, cazinouri
de jocuri, săli de bingo, birouri de loterie şi birouri
de pariuri, dezvoltarea de software şi hardware
pentru cazinou şi/sau sectorul jocurilor de noroc,
întreţinere, service şi reparaţii de software pentru
industria jocurilor de noroc, în special activităţi
legate de acestea necesare pentru exploatarea
unităţilor de jocuri de noroc.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi
în cazinouri, cazinouri de jocuri sau arcade şi
servicii de furnizare de alimente şi băuturi şi
cazare temporară în hoteluri.

───────

(210) M 2021 00367 (111)177327
(151) 20/01/2021
(732) MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL

GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

yamma

(531) Clasificare Viena: 08.07.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, negru, gri

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

30. Sandvişuri, hamburgeri, sandvişuri hot-dog,
sandvişuri şaorma, pizza, plăcinte, clătite,lipie,
taco, pita, tortillas, alimente semipreparate şi
snack-uri, pâine şi produse de patiserie.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a unei
game diverse de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerț în spaţiu fizic și/ sau online,
cu amănuntul și/sau cu ridicata a produselor
proprii și ale terţilor, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet şi livrare la domiciliu, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau, publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrarea de mărfuri, livrare
de alimente de către restaurante, colectare,
transport şi livrare de produse.

───────

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantină, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi băuturi
la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.
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(210) M 2021 00368 (111)176817
(151) 20/01/2021
(732) MEGANOVA S.R.L., BULEVARDUL

GĂRII NR. 7, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER S.R.L., STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KASHO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Organizare de evenimente în scop cultural,
artistic/de divertisment şi sportive, organizarea
de târguri în scop cultural, artistic, de
divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, furnizare
de informaţii despre divertisment şi evenimente
de divertisment, în reţele online şi pe
internet, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), cluburi de noapte (divertisment),
servicii de cluburi (discoteci), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea de
concursuri, organizarea de baluri, prezentare de
spectacole de varietăţi, prezentări de spectacole
în direct, organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, închirierea de decoruri pentru
spectacole, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), servicii de închiriere de echipamente
şi instalaţii pentru educaţie, divertisment, sport şi
cultură.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentaţie publică, pregătirea şi
furnizare de alimente şi băuturi destinate
consumului imediat, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii oferite
de restaurant, bar, cafenea, cantină, bistro,
ceainărie, cofetărie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berărie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncăruri şi
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucătar personal.

───────

(210) M 2021 00375 (111)176744
(151) 20/01/2021
(732) ARCO CENTER SRL, ALEEA

LUNCSOARA 10, AP 66, SECTOR
2, BUCURESTI, 021234, ROMANIA

(540)

ARCOCENTER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Măști medicale, măști chirurgicale.
16. Bibliorafturi (birotică), suporturi cu sertare
pentru articole de papetărie (birotică),
dosare (papetărie), capsatoare (papetărie),
coperte (papetărie), capse (papetărie), plicuri
(papetărie), pioneze (papetărie), blocuri
(papetărie), papetarie imprimata, clasoare
(papetărie), benzi gumate (papetărie),
cutii pentru papetărie, hârtie autocopiativă
(papetărie), adezivi pentru papetărie, fișe
(papetărie), șabloane (papetărie), articole de
papetărie, benzi adezive (papetărie), folii
transparente (papetărie), plicuri de papetărie,
clei pentru papetărie, prenadez pentru
papetărie, sclipici pentru papetărie, carnețele
de buzunar (papetărie), agrafe pentru hârtie
(papetărie), autocolante (articole de papetărie),
agende folosite în papetărie, dosare pentru
documente (papetărie), mape pentru scris
(papetărie), articole de papetărie parfumate,
benzi autoadezive pentru papetărie, mape de
hârtie (papetărie), coli de hârtie (papetărie), foi
de hârtie (papetărie), benzi cu adeziv pentru
papetărie, bandă adezivă folosită în papetărie,
cutii pentru articole de papetărie, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, cerneală de marcare pentru
papetărie, lipici pentru papetărie sau menaj,
articole de papetărie pentru scris, lipici cu
sclipici (articole de papetărie), soluție adezivă cu
alcool pentru papetărie, suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, pixuri cu sclipici (articole
de papetărie), benzi adezive pentru articole de
papetărie, bandă adezivă pentru articole de
papetărie, dulapuri pentru articole de papetărie
(birotică), gumă arabică pentru papetărie sau
menaj, hârtie de copiat (articole de papetărie),
articole de papetărie, confecționate din hârtie,
covorașe de pâslă pentru caligrafie (papetărie),
benzi adezive pentru papetărie sau menaj, lipici
din alge marine pentru papetărie, articole de
papetărie și accesorii educative, gluten (lipici)
pentru papetărie sau menaj, gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj, distribuitoare de
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bandă adezivă (articole de papetărie), clei de
oase pentru papetărie sau menaj, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau
menaj, lipici sub formă de creioane (articole
de papetărie), lipici pentru latex utilizat în
papetărie sau menaj, adezivi pentru plastic
utilizați în papetărie sau menaj, adezivi pentru
papetărie sau menaj (materiale de lipit), produse
de papetărie sub formă de folii cu adeziv,
distribuitoare de bandă adezivă pentru uz casnic
sau papetărie, raportoare (pentru articole de
papetărie și utilizare la birou), suporturi pentru
documente sub formă de articole de papetărie,
dispensere automate pentru cleme de hârtie,
pentru birou sau papetărie, lipici gelatinos din
alge roșii pentru papetărie sau de uz casnic
(funori), pastă pentru activități de artizanat,
pentru papetărie sau de uz casnic (banjaku-nori).
25. Botoșei (articole de încălțăminte),
combinezoane de protecție de unică folosință,
protecție pentru încălțăminte din plastic de unică
folosință.

───────

(210) M 2021 00411 (111)177269
(151) 21/01/2021
(732) TIERGARTEN SV AG SRL,

STR. ANDREI MUREŞANU NR.
18A, PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011844, ROMANIA

(540)

MALTOSAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
din malț, must de struguri, nefermentat, cvas
nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea

berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33. Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere
din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
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neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,
băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent. Băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi aperitive pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor

de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 00412 (111)177271
(151) 21/01/2021
(732) TIERGARTEN SV AG SRL,

STR. ANDREI MUREŞANU NR.
18A, PARTER, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011844, ROMANIA

(540)

MALTOSAN NECTAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, bere artizanală, bere blondă, bere
brună, bere bock, bere de ghimbir, bere de
malt, bere de grâu, bere cu aromă de cafea,
bere din extract de rădăcini, bere îmbogățită
cu minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de bere,
bere și produse de bere, băuturi pe bază de
bere, vin de orz (bere), bere fără alcool, bere
amestecată cu băuturi nealcoolice (shandy),
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, must de malț, băuturi nealcoolice
din malț, must de struguri, nefermentat, cvas
nonalcoolic, extracte de hamei pentru fabricarea
berii, înlocuitor de bere, apă gazoasă, apă
de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
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carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, băuturi
energizante, preparate nonalcoolice pentru
fabricarea lichiorurilor, băuturi din aloe vera,
nealcoolice, cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de
fructe/suc de fructe, sucuri din concentrat de
fructe, sucuri de legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe și legume, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/
sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, cidru
fără alcool. preparate nonalcoolice pentru
fabricarea băuturilor, esențe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția uleiurilor
esențiale, extracte de fructe nealcoolice, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescent.
33.  Băutură alcoolică pe bază de vin și fructe,
băuturi aperitive pe bază de vin, băuturi care
conțin vin (șprițuri), băuturi pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe vin de fructe, vin alb, vin
roșu, vinuri roze, vin slab alcoolizat, vin spumant,
vin spumant de struguri, vin spumant de fructe,
vinuri spumante, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
vinuri de masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite,
vinuri neacidulate, vinuri spumante naturale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web
și prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul online
și offline, de băuturi alcolice și nealcoolice:
bere, bere artizanală, bere blondă, bere brună,
bere bock, bere de ghimbir, bere de malț,
bere de grâu, bere cu aromă de cafea, bere
din extract de rădăcini, bere îmbogățită cu
minerale, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere aromatizată,
bere cu conținut caloric scăzut, must de
bere, bere și produse de bere, băuturi pe
bază de bere, vin de orz (bere), bere fără
alcool, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), băuturi nealcoolice cu aromă de
bere, cocktail-uri pe bază de bere, cocktail-uri
nealcoolice pe bază de bere, must de malț,

băuturi nealcoolice din malț, must de struguri,
nefermentat, cvas, extracte de hamei pentru
fabricarea berii, înlocuitor de bere. apă gazoasă,
apă de masă, apă (băuturi), apă carbogazoasă,
apă minerală (băuturi), aplă plată, apă tonică,
apă cu arome de fructe, sifon, băuturi
izotonice, preparate pentru fabricarea apei
gazoase, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi carbogazoase, nealcoolice, din fructe,
băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vinuri nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi sportive
bogate în proteine, băuturi pe bază de
orez, altele decât substituenții de lapte,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de
soia, altele decât substituenții de lapte,
băuturi energizante, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor. băuturi din aloe vera, nealcoolice,
cocktail-uri, nealcoolice, sucuri de fructe/suc de
fructe, sucuri din concentract de fructe, sucuri
de legume, nectaruri de fructe, nealcoolice,
băuturi constând dintr-un amestec de fructe
și legume, limonade, băuturi non-alcoolice
din fructe uscate, șerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, siropuri pentru băuturi,
siropuri pentru limonadă, cidru fără alcool.
preparate pentru fabricarea băuturilor, esențe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
extracte de fructe nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescent. Băutură alcoolică pe bază de
vin și fructe, băuturi aperitive pe bază de
vin, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază
de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
punci de vin, vin, vin de struguri, vin de
fructe, vin alb, vin roșu, vinuri roze, vin
slab alcoolizat, vin spumant, vin spumant de
struguri, vin spumant de fructe, vinuri spumante,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vinuri de
masă, vinuri dulci, vinuri îmbogățite, vinuri
neacidulate, vinuri spumante natural, servicii
de publicitate pentru promovarea produselor
de băuturi alcolice și nealcoolice, prezentarea
produselor, în medii de comunicare, pentru
servicii de comerț, prin intermediul magazinelor,
magazinelor online, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, publicitate exterioară,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor,
organizarea de expoziții și târguri comerciale
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în scopuri comerciale și de promovare a
vânzării produselor, marketing promotional,
studii de marketing în domeniul produselor de
băuturi alcolice și nealcoolice, managementul
și administrarea afacerilor, servicii de agenții
de import și export, servicii de intermediere
comercială, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 00417 (111)177046
(151) 21/01/2021
(732) FIA INTEGRA SRL, BD. IULIU

MANIU NR.51, BL.22B, SC.B, ET.1,
AP.52, CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061077, ROMANIA

(540)

PrimaDev
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 00421 (111)177065
(151) 21/01/2021
(732) MARIA CORNEA, 2 8454 PLACE

BELLEFONTAINE, MONTREAL,
CANADA

(540)

Mystery Lives
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți.

───────

(210) M 2021 00422 (111)177066
(151) 21/01/2021
(732) MARIA CORNEA, PLACE

BELLEFONTAINE, MONTREAL, 2
8454, CANADA

(540)

ELLA SCRISOAREA I
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți.

───────

(210) M 2021 00426 (111)177051
(151) 21/01/2021
(732) SC ADORRI MANUFACTURING

SRL, STR. BERVENI, NR. 86A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013482,
ROMANIA

(540)

brilio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului.

───────
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(210) M 2021 00427 (111)177272
(151) 21/01/2021
(732) IMPLANT EXPERT DENTAL

LAB SRL, STR. CHINDIEI NR 4,
BUCURESTI, 040185, ROMANIA

(540)

DentaLab

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00439 (111)177041
(151) 21/01/2021
(732) DAN RAZVAN TUCA, STR.

FREZIEI, NR. 9, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, BRAȘOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

E CE TREBE

(531) Clasificare Viena: 02.09.15; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
produse lactate și înlocuitori, brânzeturi, feta
din caju, icre de amarant, brânză din caju,
iaurt din caju, gustări pe bază de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi aromate pe
bază de lapte, băuturi din lapte cu conținut
de fructe, băuturi pe bază de bacterii din acid
lactic, băuturi facute din iaurt, băuturi pe bază
de iaurt, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de lapte aromatizate cu ciocolată,
băuturi pe bază de lapte cu aromă de cacao,
băuturi pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
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de lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, caș, budinci pe bază de
lapte, bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bucăți de tofu prăjite (abura-age),
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă,
brânză rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră, brânză
de oaie, brânză cu pastă moale, brânză cu
mucegai, brânză cu ierburi, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză cu condimente, brânză
quark, brânză cheddar, brânzeturi proaspete
nematurate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, brânzeturi
cu trufe, înălbitori pentru băuturi (lactate), iaurturi
de băut, iaurturi cu gust de fructe, iaurturi
cremoase, iaurturi aromate, iaurt preparat din
lapte de capră, iaurt de soia, iaurt cu conținut
scăzut de grăsimi, iaurt, glazură de frișcă pe
bază de lactate, ghee (unt limpezit), frișcă
vegetală, frișcă sub formă de praf pentru cafea,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), frișcă, fermenți de lapte pentru uz
culinar, creme de brânză, cheag, ceai cu lapte
(în care predomină laptele), înlocuitori de unt,
înlocuitori de smântână, înlocuitori de lapte,
înlocuitori de frișcă pentru băuturi, înlocuitori
de brânză, înlocuitori ai margarinei, înlocuitor
de frișcă lichidă sau praf pentru cafea, fără
conținut de lapte, lapte de nucă de cocos
pentru uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit
ca băuturi, lapte de migdale de uz culinar,
lapte de migdale, lapte de cânepă destinat
utilizării ca înlocuitor de lapte, lapte de cocos
(băuturi), lapte de cocos, lapte de capră, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de arahide,
lapte de albumină, lapte condensat, lapte bătut,
lapte aromat, lapte acidofil, lapte, produse
lactate, kefir (băutură din lapte), preparate
pentru fabricarea iaurtului, preparate cu brânză
de țară, praf de frișcă (produse lactate), praf
de brânză, mix de brânzeturi, mascarpone,
margarină, lichior de ouă (non-alcoolic), lapte
praf pentru scopuri de alimentație, lapte praf
de soia, lapte praf de cocos, lapte praf de
capră, lapte praf aromatizat pentru preparat
băuturi, lapte praf, lapte fermentat la cuptor,
lapte fermentat, lapte ecologic, lapte din boabe
de soia, lapte deshidratat, lapte degresat, lapte
de vacă, lapte de ovăz, lapte de orez de uz
culinar, lapte de orez, lapte de oaie, zer uscat,
zer de unt, zer, unt cu usturoi, unt cu plante
aromatice, cremă de unt, unt, tzatziki, tempeh,
sosuri pentru gustări, sosuri pe bază de lactate,

sosuri de brânză, smântână grasă, smântână
(produse lactate), smântână, skyr (iaurt tipic
islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka (lapte
fermentat), produse tartinabile lactate cu conținut
redus de grăsimi, produse lactate tartinabile,
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză alba, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
produse de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr,
miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă (apă îngheţată), făină de soia pentru
mâncare, ierburi uscate precum cimbru,
marar, patrunjel, leustean, busuioc, rozmarin,
tarhon, oregano, menta, piper, boia, praf
si fulgi de chili, sos de chili, ienibahar,
cuișoare, usturoi granulat, foi de dafin uscate,
scorțișoară (mirodenii), anason în formă de
stea, chimion, ardei iuți uscați, amestecuri
de condimente, apă sărată pentru murături,
condiment din murături, esențe de uz alimentar
(cu excepția uleiurilor esențiale), bicarbonat
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31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare
și hrană pentru animale, produse agricole,
de acvacultură, horticole şi forestiere brute
şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale,
bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, trufe, proaspete, susan comestibil,
neprocesat, ciuperci, proaspete, conuri de
pin, quinoa, neprocesată, orez, neprocesat,
migdale (fructe proaspete), castane, proaspete,
susan comestibil, neprelucrat, cartofi proaspeţi,
lămâi proaspete, frunze aromate proaspete ale
arbustului de piper japonez (sansho), susan
comestibil, neprelucrat., ciuperci proaspete,
plante naturale, porumb proaspăt, alune,
proaspete, nuci proaspete, nuci de cocos
neprelucrate.
32. Bere și produse de bere, preparate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice,
băuturi nealcoolice, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, aperitive fără alcool, băuturi care

conțin vitamine, băuturi cu proteine, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, băuturi energizante,
citronadă, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, esențe pentru fabricarea băuturilor cu
excepţia uleiurilor esenţiale, concentrate utilizate
în prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri
pentru băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, cocteiluri alcoolice, băuturi
aperitiv cu alcool, băuturi spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, vin, jeleuri alcoolice
(cocktailuri), lichioruri, esențe alcoolice cu
excepţia uleiurilor esenţiale, extracte alcoolice cu
excepţia uleiurilor esenţiale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de intermediere comercială, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul si
cu ridicata in legatura cu pahare, vase de baut
si articole pentru baruri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu carne,
fructe, ciuperci și legume prelucrate (inclusiv
nuci și leguminoase), ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, produse
lactate și înlocuitori, brânzeturi, uleiuri și grăsimi,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun inclusiv înlocuitori,
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și

de sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru
copt), conservanți pentru alimente, semințe de
susan (condimente), semințe de mac utilizate
ca mirodenii, zahăr, zahăr pudră, semințe
de chimen destinate utilizării ca mirodenie,
arome de lămâie pentru alimente sau băuturi,
praf de copt, dropsuri mentolate destinate
utilizării pentru împrospătarea respirației, pastile
mentolate (produse de cofetărie), altele
decât cele pentru uz medical, bomboane,
bomboane fără zahăr, mentă (bomboane cu -),
caramele tari (bomboane), bomboane zaharicale
(nemedicamentoase), bomboane umplute,
bomboane aromate, preparate aromatice pentru
bomboane, dulciuri (bomboane) care conțin
fructe, dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, biscuiți, înghețată,
cereale pentru micul dejun, terci și griș,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, cereal procesate, amidon şi
produse preparate din acestea, preparate pentru
copt şi drojdie, aperitive (tartine), biscuiți crocanți
condimentați, chipsuri de porumb, batoane de
cereale și batoane energizante, biscuiți crackers,
ciocolată, pâine, dulciuri (produse de cofetărie),
deserturi reci din produse lactate, deserturi
preparate din produse lactate, deserturi pe bază
de lapte artificial, deserturi din iaurt, sos de
brânză velveeta amestecat cu ardei iuți chili.
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interpretare, educație, divertisment și sport,
consultanță privind organizarea de competiții
culinare, servicii de educație referitoare la
arta culinară, servicii de consultanță în
domeniul competițiilor culinare, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative.

───────

(210) M 2021 00446 (111)177276
(151) 21/01/2021
(732) NICOLETA NEGURĂ, SAT

ŞTEFAN CEL MARE, NR.364,
JUDETUL NEAMT, COMUNA
ŞTEFAN CEL MARE, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

Nicoleta Negură N.N

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii
pentru păr (voaluri), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
din imitație de piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte de
ocazie, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole vestimentare pentru bărbați,
blănuri (îmbrăcăminte), cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate,
crinoline, curele (accesorii vestimentare), fuste,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii, rochii
de bal, rochii de gală pentru femei, rochii de
mireasă, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru sugari și copii mici, sacouri
de gală, ținute de seară, trusouri (articole de
îmbrăcăminte).

───────

43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, localuri tip snack-bar,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere de camere, organizare și furnizare
de cazare temporară, spații pentru festivități și
facilități temporare de birouri și reuniuni, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii
de catering hotelier, închiriere de echipament de
catering, sculptură culinară.
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(210) M 2021 00447 (111)177411
(151) 21/01/2021
(732) ZSOLT SAJGÓ, STR. REMETEA,

NR. 302, JUDETUL MURES,
TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

GarageTrainer
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online (instruire), publicarea de
materiale multimedia online, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site web
online, furnizare de informații despre educație
fizică pe un site web online, organizare de
sesiuni de formare online cu privire la menținerea
condiției fizice, furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online.

───────

(210) M 2021 00449 (111)177275
(151) 21/01/2021
(732) ALEXANDRA-OANA CUCU,

STR. CHIŞODEI NR. 23, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
LILIANA-VASILICA CUCU,
STR. CHIŞODEI NR. 23, AP. 1,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

ia tricotată ŢINE DE
CALD, ROMÂNEŞTE.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.06; 24.17.02

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

25. Îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────
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(210) M 2021 00450 (111)176792
(151) 25/01/2021
(732) DOBROVAZNE SRL, SAT

MĂGURA, NR. 136, JUD. VÂLCEA,
COMUNA MIHĂEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

AGUU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie, accesorii
pentru haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie, animale
de jucărie cu motor, aparate pentru jocuri,
arme de jucărie, arme ninja de jucărie, armură
de jucărie, avioane de jucărie, baloane de
jucărie, baghete magice de jucărie, avioane
de jucărie cu telecomandă, bani de jucărie,
bastoane luminoase cu leduri (jucării), bastoane
pentru majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune (jucării),
figurine cu gât flexibil (jucării), figurine de acțiune
(jucării), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu

cheiță, jucării cu roți, jucării de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucării inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare sub
formă de seturi, machete de vehicule (jucării),
machete de trenuri (jucării), machete de structuri
(jucării), machete de rachete de jucărie, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete în miniatură de mașini (jucării sau
articole de joacă), machete de elicopter (jucării),
echipament locuri de joacă (jucării), machete de
jucării sub formă de mașini, măști de jucărie,
marionete, mașini automate pentru jocuri, mașini
de jucărie cu pedale, mâncare de jucărie, mingi
de joc, mingi pentru jocuri, miniaturi pentru jocuri,
păpuși, mori de vânt de jucărie, moriști de vânt,
paturi de păpuși, pești de jucărie, personaje
umane de jucărie, piane de jucărie, personaje
de jucărie fantastice, piese de zmeu, piese de
jucărie pentru construit cu cuplaje, piste pentru
machete de vehicule, pistoale cu apă (articole de
joacă), pistoale cu aer comprimat (jucării), puști
de jucărie, puzzle-uri cub, puzzle-uri (jucării),
puzzle-uri, plastilină (jucării), plastilină de jucărie,
plastilină fosforescentă (jucării), pistoale de apă
(jucării), pomi de crăciun de jucărie, sănii
(echipament recreativ), săbii de jucărie, săgeți de
jucărie, puzzle-uri logice de manipulat, puzzle-
uri mozaic, rachete de jucărie, roboți de jucărie,
săgeți și arcuri de jucărie, seturi de asamblare
de figurine, seturi de baghete și soluție de
făcut baloane, seturi de bucătărie de jucărie,
seturi de chimie de jucărie, seturi de cusut de
jucărie, seturi de joacă cu figurine de jucărie,
seturi de jucării, seturi de jucării cu unelte
de tâmplărie, seturi de machete de avioane,
seturi de machete de mașini de curse, seturi
de machete de tren, seturi de masă de jucărie,
seturi de păpuși, seturi de piese (vândute
în întregime) pentru construirea de machete,
seturi de tipărire de jucărie, seturi de tren,
sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de dame,
titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți de
pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
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xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo (jucării), zmeie
(jucării).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu: accesorii de mobilier
pentru păpuși, accesorii pentru copt și gătit
de jucărie, accesorii pentru haine de păpuși,
accesorii pentru păpuși, aeronave de jucărie,
animale de jucărie, animale de jucărie cu motor,
aparate pentru jocuri, arme de jucărie, arme
ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane de
jucărie, baloane de jucărie, baghete magice de
jucărie, avioane de jucărie cu telecomandă, bani
de jucărie, bastoane luminoase cu leduri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare
de jucărie, coarde de sărit, corturi de joacă,
covoare de joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu,
console de jocuri portabile, cutii de scrisori de
jucărie, cuburi de construcții care pot fi îmbinate
(jucării), cuburi de construit magnetice fiind
jucării, crose de jucat hochei pentru jocuri de
masă, cutii pentru accesorii de joacă, decorațiuni
pentru căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule
de jucărie, decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, discuri
zburătoare (jucării), drone (jucării), echipament
de jonglerie, echipament sportiv de jucărie,
echipamente pentru jocuri corintice, elemente de
construcții (jucării), figurine ale eroilor de acțiune
(jucării), figurine cu gât flexibil (jucării), figurine
de acțiune (jucării), figurine de jucărie, figurine de
jucărie care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu
cheiță, jucării cu roți, jucării de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării
din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucării inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot

care se transformă, jucării puse în vânzare sub
formă de seturi, machete de vehicule (jucării),
machete de trenuri (jucării), machete de structuri
(jucării), machete de rachete de jucărie, machete
de motoare pentru automobile, de jucărie,
machete de mașini de jucărie cu radio comandă,
machete în miniatură de mașini (jucării sau
articole de joacă), machete de elicopter (jucării),
echipament locuri de joacă (jucării), machete de
jucării sub formă de mașini, măști de jucărie,
marionete, mașini automate pentru jocuri, mașini
de jucărie cu pedale, mâncare de jucărie, mingi
de joc, mingi pentru jocuri, miniaturi pentru jocuri,
păpuși, mori de vânt de jucărie, moriști de vânt,
paturi de păpuși, pești de jucărie, personaje
umane de jucărie, piane de jucărie, personaje
de jucărie fantastice, piese de zmeu, piese
de jucărie pentru construit cu cuplaje, piste
pentru machete de vehicule, pistoale cu apă
(articole de joacă), pistoale cu aer comprimat
(jucării),    puști  de  jucărie,  puzzle-uri cub,
puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină (jucării),
plastilină de jucărie, plastilină fosforescentă
(jucării), pistoale de apă (jucării), pomi de crăciun
de jucărie, sănii (echipament recreativ), săbii
de jucărie, săgeți de jucărie, puzzle-uri logice
de manipulat, puzzle-uri mozaic, rachete de
jucărie, roboți de jucărie, săgeți și arcuri de
jucărie, seturi de asamblare de figurine, seturi
de baghete și soluție de făcut baloane, seturi
de bucătărie de jucărie, seturi de chimie de
jucărie, seturi de cusut de jucărie, seturi de
joacă cu figurine de jucărie, seturi de jucării,
seturi de jucării cu unelte de tâmplărie, seturi
de machete de avioane, seturi de machete de
mașini de curse, seturi de machete de tren, seturi
de masă de jucărie, seturi de păpuși, seturi de
piese (vândute în întregime) pentru construirea
de machete, seturi de tipărire de jucărie, seturi
de tren, sfori pentru zmeie, tablă de șah sau de
dame, titireze (jucării), ținte, trambuline, ursuleți
de pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo (jucării), zmeie
(jucării), uleiuri pentru bebeluși, șampon pentru
bebeluși, loțiuni pentru bebeluși, pudră pentru
bebeluși, șampon spumă pentru bebeluși, lapte
de corp pentru bebeluși, spumant de baie pentru
bebeluși, balsamuri de păr pentru bebeluși,
balsamuri pentru păr destinate bebelușilor,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
creme pentru bebeluși și copii (nemedicinale),
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creme de protecție solară pentru bebeluși,
alimente pentru copii mici, preparate dietetice
pentru copii, scutece triunghiulare pentru copii
(hârtie), alimente pentru copii și sugari, lapte
praf pentru copii mici, lapte praf pentru
sugari și copii mici, scutece pentru bebeluși,
alimente pentru bebeluși, chiloței (scutece)
pentru bebeluși, uleiuri medicamentoase pentru
bebeluși, scutece de înot pentru bebeluși,
unguente cu mentol pentru bebeluși, scutece
adaptate din celuloză pentru bebeluși, alimente
din lapte praf pentru bebeluși, scutece de înot
pentru bebeluși, refolosibile, saltele de înfășat
bebeluși, de unică folosință, pantaloni de unică
folosință din hârtie pentru fixarea scutecului
bebelușului, scutece de unică folosință din
hârtie și celuloză, pentru bebeluși, piscine
metalice (structuri) pentru copii, tacâmuri pentru
copii, tacâmuri speciale pentru bebeluși, agrafe
de păr pentru bebeluși, linguri, furculițe și
cuțite de masă pentru bebeluși, cântare
pentru bebeluși, dispozitive de monitorizare
a bebelușilor, dispozitive electronice de
supraveghere pentru bebeluși, suzete pentru
copii, suzete pentru bebeluși, biberoane pentru
bebeluși, articole pentru alăptarea bebelușilor,
aparate pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive
pentru alăptarea bebelușilor, suzete și tetine
pentru bebeluși, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, capace de wc
pentru copii, vase de toaletă pentru copii,
purificatoare de aer pentru cărucioare de
copii, vagonete pentru copii, cărucioare pentru
copii, cărucioare pliabile pentru copii, scaune
auto pentru copii, anvelope pentru biciclete
de copii, hamuri pentru cărucioare de copii,
coșuri pentru cărucioare de copii, scaune auto
portabile pentru copii, prelate de cărucioare
pentru copii, , cărucioare mici pentru transportul
copiilor, hamuri folosite la cărucioarele de
copii, cărucioare pentru copii care incorporează
landouri, perne pentru copii pentru scaunele
vehiculelor, scaune înălțătoare pentru copii,
pentru vehicule, scaune pentru copii folosite
în vehicule, genți adaptate pentru cărucioare
de copii, husă de scaun auto pentru copii,
scaune auto de siguranță pentru copii, capote
și huse pentru cărucioare de copii, hamuri de
siguranță pentru copii, pentru mașină, hamuri
de siguranță pentru copii, pentru scaune de
vehicule, centuri de siguranță pentru copii pentru
utilizare în vehicule, scaune de siguranță pentru
bebeluși și copii pentru vehicule, elemente
de securizare pentru copii pentru scaunele
de vehicule, cărucioare pentru bebeluși cu
suporturi de bebeluși detașabile, scaune auto
portabile pentru bebeluși, bijuterii pentru copii,

instrumente muzicale pentru copii, cărți pentru
copii, plastilină pentru copii, tăblițe de scris
pentru copii, cărți de povești pentru copii, caiete
de activități pentru copii, seturi de pictură pentru
copii, cărți pentru copii care includ o componentă
audio, bavete din hârtie pentru bebeluși, umbrele
pentru copii, rucsacuri pentru purtat copii,
rucsacuri pentru transportat copii, portbebeuri
pentru transportul copiilor, genți de umăr
pentru copii, marsupii pentru transportul copiilor
mici, marsupii pentru transportul bebelușilor,
paturi pentru copii, premergătoare pentru
copii, mobilier pentru copii, țarcuri de copii,
țarcuri (pentru copii), scaune de copii, pătuțuri
pentru copii, balansoare pentru copii, coșuri
pentru copii, pătuțuri de voiaj pentru copii,
închizători de siguranță rezistente la acțiunea
copiilor (nemetalice) pentru sticle, închizători
de siguranță rezistente la acțiunea copiilor
(nemetalice) pentru recipiente, protecții antilovire
pentru pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile
de pat, perne de susținere folosite la scaunele
de siguranță de mașină pentru copii, protecții
antilovire pentru pătuțuri-leagăn de copii, altele
decât lenjeriile de pat, scaune pentru bebeluși,
perne pentru bebeluși, mobilier pentru bebeluși,
premergătoare pentru bebeluși, coșuri pentru
bebeluși, coșuri pentru bebeluși (pătuțuri),
scaune adaptate pentru bebeluși, leagăne
electrice pentru bebeluși, paturi portabile pentru
bebeluși, scaune înalte pentru bebeluși, perne
antirostogolire pentru bebeluși, pătuțuri-leagăn
pentru bebeluși, suporturi pentru schimbarea
bebelușilor, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, scaune de masă pentru bebeluși,
scaune de baie pentru bebeluși, covorașe pentru
țarcuri de bebeluși, perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, perne pentru poziționarea
capului la bebeluși, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada de
baie, perne (altele decât cele pentru uz medical)
pentru susținerea bebelușilor la examinare, olițe
pentru copii, olițe portabile pentru copii, căzi
de plastic pentru copii, cădițe pentru bebeluși,
căzi de baie pentru bebeluși, căni de tranziție
pentru bebeluși și copii, prosoape pentru copii,
prosoape (textile) pentru copii mici, baldachine
pentru pătuțuri de copii, cuverturi pentru paturi
pentru copii, pături pentru bebeluși, lenjerie
de pat pentru bebeluși, săculeți de dormit
pentru bebeluși, saci de dormit pentru bebeluși,
prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebeluși, materiale textile pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluși, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, pantaloni pentru copii,
salopetă de copii, încălțăminte pentru copii,
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), articole
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de îmbrăcăminte pentru copii, costume de baie
pentru copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de purtat pe cap pentru copii,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, costume pentru copii folosite în cadrul
jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
ghete pentru bebeluși, sandale pentru bebeluși,
pantofi pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bebeluși, ghetuțe pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, costume de bebeluși, bluzițe
pentru bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
chiloței pentru bebeluși, botoșei tricotați pentru
bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, jucării pentru copii mici, castele
gonflabile pentru copii, jucării pentru cărucioare
de copii, jocuri electronice educative pentru
copii, costume de carnaval pentru copii, structuri
de joacă pentru copii, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), triciclete pentru copii mici
(jucării), aparate de jocuri electrice educaționale
pentru copii, jucării pentru bebeluși, leagăne
pentru bebeluși, scaune de leagăn pentru
bebeluși, saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jucării
cu activități multiple pentru bebeluși, zornăitoare
pentru bebeluși care conțin inele de dentiție.

───────

(210) M 2021 00452 (111)177026
(151) 25/01/2021
(732) DOBROVAZNE SRL, SAT

MĂGURA NR. 136, JUD. VALCEA,
COMUNA MIHĂEȘTI, VALCEA,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL , STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

MAJAK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini de călcat, prese de călcat, mașini
de călcat electrice, mașini electrice de călcat

haine, mașini rotative de călcat haine, prese de
călcat pentru materiale textile, mașini de călcat
pentru articole textile, mașini de călcat și prese
de rufe, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, mașini de aspirare de
uz casnic, mașini electrice de uz casnic pentru
aspirare, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini de curățare prin aspirare
folosite în fabricație, mașini de cusut, mașini
electrice de cusut, mașini de cusut tricotaje,
mașini de cusut cu sârmă, mașini industriale
robotice de cusut, mașini de cusut pentru uz
industrial, mașini de cusut de uz casnic, mașini
de spălat, mașini de spălat, mașini de spălat
rufe, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
industriale, mașini de spălat electrice, mașini de
spălat vase, mașini de spălat podeaua, mașini de
spălat covoare, mașini de spălat rufe, mașini de
spălat pahare, mașini de spălat textile, mașini de
spălat sticle, mașini de spălat cu uscător, mașini
de spălat rufe (electrice), mașini de spălat pentru
veselă, mașini de spălat pentru tigăi, mașini de
spălat pentru oale, mașini industriale robotice de
spălat, mașini de spălat cu presiune.
9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), adaptoare pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
HUB-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
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3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri USB, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, căşti fără
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru MP3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere MP3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,

microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afişaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate TV, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
TV de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu leduri (LED), ecrane de afișare cu
cristale lichide, ecrane de afișare video care
se poartă în combinație cu hainele, ecrane
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LCD de dimensiuni mari, ecrane de computer,
ecrane de proiecție, ecrane de proiecție pentru
filme artistice, ecrane de televizor, ecrane
fluorescente, ecrane optice pentru vizualizare,
ecrane interactive cu imagini grafice, ecrane
tactile, ecrane plate flexibile pentru calculatoare,
ecrane video, filtre optice pentru ecrane,
filtre pentru ecrane de televizor, filtre pentru
televizoare, firme de neon, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, huse pentru
aparate cinematografice, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, LCD
(ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare LCD, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, proiecție (aparate de -), proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare UHD
(ultra înaltă definiție), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (OLED-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare cu
proiecție laser, televizoare cu protocol de
identificare (IP- internet protocol), televizoare de
mașină, televizoare de înaltă definiție (HDTV),
televizoare digitale, televizoare prevăzute cu
aparate de înregistrare video, terminale de
afișare grafică, video recordere, unități de afișare

video, videoproiectoare, videocasetofoane,
aparate de fotografiat, aparate de filmat
ultrarapide, aparate de centrare a diapozitivelor,
aparate de fotografiat digitale, aparate de
lustruire pentru fotografii, aparate de mărit
(fotografie), aparate de redare a imaginii,
amplificatoare de frecvență audio, amplificatoare
de frecvență video, aparate holografice, aparate
de reproducere a filmelor, aparate de redare
cu bandă, baze pentru difuzoare, baze portabile
pentru difuzoare, cd-uri de curățare a lentilelor
laser, cititoare cd portabile, coperte pentru
cititoare de cărți electronice, cutii pentru
filme, cutii pentru lentile, cutii pentru playere
portabile multimedia, căști pentru jocuri de
realitate virtuală, difuzoare fără fir cuplabile,
dispozitive de curățare pentru cd-uri, dispozitive
de derulare înainte a filmelor, dispozitive de
redare pentru discuri compacte, dispozitive
de redare pentru suporturi de sunete și
imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genţi
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
MP4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare FM, unități de CD-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
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utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (LP-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi
de date electronice, suporturi de date care
pot fi citite de mașini, suporturi de date
lizibile mecanic înregistrate cu ajutorul unor
programe, suporturi de date magnetice, suporturi
de stocare a datelor, suporturi de înregistrare
(optice), suporturi de înregistrare (magnetice),
suporturi digitale de înregistrare, suporturi optice
de date, unități de bandă magnetică pentru
computere, unități de memorie electronice,
unități de hard disk magnetice, unități de
discuri magnetice, unități de stocare (SSD),
unități de stocare hibride (sshd), unități de
recuperare pentru protecția datelor, unități
de memorie semiconductoare, unități flash
USB cu microconectoare usb compatibile
cu telefoanele mobile, unități optice pentru
stocarea datelor, unități pentru copii de siguranță
pentru calculatoare, calculatoare de buzunar,
calculatoare grafice de buzunar, calculatoare
electronice de buzunar, dispozitive de calculat,
componente și piese de calculator, buffer
(memorie intermediară) de calculator, carcase
de calculator, carduri ram (memorie cu acces
aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri de
expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru

calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru CD-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
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mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,

telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente care
transmit date către ceasuri inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, tocuri pentru telefoane mobile
din piele sau din imitații de piele, software
pentru jocuri pe calculator destinate utilizării
pe telefoanele mobile și celulare, software
de calculator pentru comanda de la distanță
a telefoanelor și posturilor radiotelefonice,
programe informatice și software de calculator
pentru prelucrarea de imagini folosite pe
telefoane mobile, telefoane mobile cu tastaturi și
numere mari care ajută utilizatorii cu deficiențe
de vedere sau de dexteritate.
11. Aparate de distribuție a băuturilor
refrigerate, aparate de distribuire a apei
purificate și răcite, aparate combinate de
producere și de distribuire de gheață, aparate
de expunere a alimentelor refrigerate, aparate
de făcut gheață, aparate de refrigerare, aparate
de refrigerare pentru lichide, aparate de răcire
cu gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
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băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
(aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,

aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru
gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, vitrine termice pentru sectorul
restaurației.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare online
în legătură cu, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin catalog în legătură cu: cartușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
HUB-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă,
scanere 3D, scannere portabile, aparate de
formare de imagini pentru amprente digitale,
cititoare de coduri optice, cititoare optice,
mouse-uri scaner, scaner de mână, scanere
3D portabile, scanere electronice, scanere
optice, scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri USB, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre optice,
fire  de telefon,  cabluri  USB luminoase,
cabluri USB pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale

de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fără fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, căşti fără
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru MP3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile,  echipamente     de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere MP3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, MP3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afişaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
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mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule,  aparate de înregistrări  de filme,
aparate TV, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2D căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3D, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare TV,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj HUD),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (LCD) pentru sisteme
home cinema, ecrane cu diode emițătoare
de lumină, ecrane de afișare, ecrane de
afișaj cu leduri (LED), ecrane de afișare cu
cristale lichide, ecrane de afișare video care
se poartă în combinație cu hainele, ecrane
LCD de dimensiuni mari, ecrane de computer,
ecrane de proiecție, ecrane de proiecție pentru
filme artistice, ecrane de televizor, ecrane
fluorescente, ecrane optice pentru vizualizare,
ecrane interactive cu imagini grafice, ecrane
tactile, ecrane plate flexibile pentru calculatoare,
ecrane video, filtre optice pentru ecrane,
filtre pentru ecrane de televizor, filtre pentru
televizoare, firme de neon, genți adaptate pentru
transportarea aparatelor video, huse pentru
aparate cinematografice, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, LCD
(ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran plat,
monitoare LCD, monitoare LED, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu,
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (LED), panouri de afișaj electronic,

panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice de
afișare pentru șofer, pentru vehicule, suporturi
adaptate pentru stocarea de aparate video,
suporturi  pentru  camere  video,  suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare UHD
(ultra înaltă definiție), televizoare cu DMB
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (OLED-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare
cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (IP - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
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de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru DVD playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genţi
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3D, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
MP4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare FM, unități de cd-
rom, unități pentru DVD-uri, unități, de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
USB, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, CD-ROM-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, DVD-uri, DVD-uri fără
conținut, DVD-uri inscriptibile fără conținut,
discuri pentru stocarea de date, discuri vinil
(LP-uri), dispozitive cu memorie, dispozitive
de memorie, dispozitive de memorie de
firmware, dispozitive de memorie flash portabile,
dispozitive de memorie pentru computere,
dispozitive de redare pentru casete, dispozitive
pentru citirea cardurilor, dispozitive de stocare
de informații (electrice sau electronice), huse
pentru cd-uri, huse pentru casete video, huse
pentru discuri de calculator, memorie flash,
stickuri de memorie, memorii USB, memorii

USB (neînregistrate), suporturi de date cu
microcircuit, suporturi de, date electronice,
suporturi de date care pot fi citite de mașini,
suporturi de date lizibile mecanic înregistrate
cu ajutorul unor programe, suporturi de date
magnetice, suporturi de stocare a datelor,
suporturi de înregistrare (optice), suporturi de
înregistrare (magnetice), suporturi digitale de
înregistrare, suporturi optice de date, unități
de bandă magnetică pentru computere, unități
de memorie electronice, unități de hard disk
magnetice, unități de discuri magnetice, unități
de stocare (SSD), unități de stocare hibride
(SSHD), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash USB cu microconectoare USB
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri RAM (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru, calculatoare, plăci de bază,
plăci de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru PC, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
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de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru PC, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, , huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru

telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax , încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
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transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii,
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile
cu tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii
cu deficiențe de vedere sau de dexteritate,
mașini de călcat, prese de călcat, mașini de
călcat electrice, mașini electrice de călcat haine,
mașini rotative de călcat haine, prese de călcat
pentru materiale textile, mașini de călcat pentru
articole textile, mașini de călcat și prese de rufe,
aspirator cu tocător pentru curățarea resturilor de
gunoaie, mașini de aspirare de uz casnic, mașini
electrice de uz casnic pentru aspirare, mașini de
aspirare pentru curățarea de impurități, mașini
industriale de aspirare folosite în producție,
mașini de curățare prin aspirare folosite în
fabricație, mașini de cusut, mașini electrice
de cusut, mașini de cusut tricotaje, mașini de
cusut cu sârmă, mașini industriale robotice de
cusut, mașini de cusut pentru uz industrial,
mașini de cusut de uz casnic, mașini de cusut
pentru, textile și piele, acționare cu pedală
pentru mașini de cusut, fiare de călcat, mașini
de tuns, mașini electrice de tuns, mașini de
tuns electrice, mașini de tuns barba, mașini
de spălat, mașini de spălat, mașini de spălat
rufe, mașini de spălat rufe, mașini de spălat
industriale, mașini de spălat electrice, mașini de
spălat vase, mașini de spălat podeaua, mașini
de spălat covoare, mașini de spălat rufe, mașini
de spălat pahare, mașini de spălat textile, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat cu uscător,
mașini de spălat rufe (electrice), mașini de spălat
pentru veselă, mașini de spălat pentru tigăi,
mașini de spălat pentru oale, mașini industriale
robotice de spălat, mașini de spălat cu presiune,
cântare electrice, cântare electronice, cântare
electronice portabile, cântare de baie digitale,
aparate de distribuție a băuturilor refrigerate,
aparate de distribuire a apei purificate și

răcite, aparate combinate de producere și de
distribuire de gheață, aparate de expunere
a alimentelor refrigerate, aparate de făcut
gheață, aparate de refrigerare, aparate de
refrigerare pentru lichide, aparate de răcire cu
gaz, aparate de răcire electrice, aparate de
răcire pentru orez, aparate pentru congelarea
alimentelor, aparate pentru distribuirea de
băuturi reci, aparate pentru răcire, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate și instalații
pentru răcire, bancuri de refrigerare, aparate
și mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
camere de răcire pentru depozitare, camere de
congelare, condensatoare de răcire, combine
frigorifice, congelatoare, congelatoare electrice
de uz casnic, congelatoare orizontale, crame,
electrice, cutii frigorifice, electrice, dispozitive
pentru stocarea gheții, dispozitive refrigerante
pentru expunerea produselor, distribuitoare
automate de gheață, dulapuri frigorifice, dulapuri
frigorifice pentru carne, dulapuri frigorifice pentru
expunere, dulapuri frigorifice pentru prezentarea
băuturilor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
alimentelor, dulapuri frigorifice pentru păstrarea
băuturilor, echipamente de distribuție a băuturilor
reci (altele decât distribuitoarele), elemente
refrigerente, frigidere cu gaz, frigidere de uz
casnic, frigidere electrice, frigidere electrice
de, uz casnic, frigidere pentru gheață (de uz
casnic), frigidere pentru vin, frigidere portabile,
aparate și mașini frigorifice, dulapuri frigorifice,
hote de extracție pentru frigidere, instalații de
refrigerare, instalații de răcire pentru fluide,
instalații de răcire pentru congelare, instalații
pentru răcirea laptelui, instalații pentru răcirea
și încălzirea apei, lăzi de congelare pentru
carne, lumini de interior pentru frigidere, lăzi
frigorifice, mașini automate de făcut gheață
pentru frigidere, mașini de refrigerare, rafturi de
frigider, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
răcitoare de lichide (instalații), sertare pentru
frigidere, unități frigorifice comerciale, unități
frigorifice utilizate pentru depozitare, uși de
frigidere, vitrine frigorifice, vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, vitrine frigorifice
pentru mărfuri, tejghele frigorifice, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut sandvișuri calde, aparate de
făcut floricele de porumb, aparate de făcut
înghețată, aparate de gătit cu abur, aparate
de gătit cu gaz prevăzute cu grătare pentru
gătit, aparate de gătit cu grătare, aparate de
prăjit cu aer, aparate de prăjit pește, aparate
de prăjit electrice pentru sandvișuri, aparate
de prăjit pâine, aparate de prăjit pâine de uz
casnic (electrice), aparate de încălzire electrice,
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aparate de încălzit, aparate de încălzit lapte,
aparate de preparat spumă în timpul încălzirii
laptelui, aparate electrice de fiert ouă la aburi,
aparate , electrice de făcut ceai, aparate electrice
de gătit, aparate electrice de gătit cu aburi,
aparate electrice de gătit de uz casnic, aparate
electrice de prăjit cafea, aparate electrice de
încălzire, aparate electrice de încălzit mâncare,
aparate electrice pentru a prepara friptura,
aparate electrice pentru a prepara sandviciuri,
aparate electrice pentru copt vafe, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
pentru sandvișuri, aparate electrice pentru
păstrarea ceaiului cald, aparate electrice pentru
preparare de ciocolată, aparate electrice pentru
încălzirea băuturilor, aparate electrice pentru
încălzirea apei, pentru prepararea băuturilor,
aparate pentru fript carnea, aparate pentru
gătit, aparate pentru gătit cu gaz, aparate
pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru încălzirea alimentelor, aparate și
instalații de gătit, aragazuri cu gaz pentru uz
casnic, aragazuri de voiaj, cafetiere electrice,
ceainice electrice, cratițe electrice, cuptoare,
căni încălzite electric, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), cărucioare încălzite
pentru păstrat mâncarea caldă, cuptoare cu
inducție, cuptoare cu gaz de uz casnic, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu microunde de uz
casnic, cuptoare cu microunde de uz industrial,
cuptoare cu microunde pentru gătit, cuptoare
de brutărie, cuptoare de gătit de uz comercial,
cuptoare de uz casnic, cuptoare electrice,
cuptoare electrice de gătit, cuptoare electrice
de prăjit, cuptoare industriale, cuptoare pe gaz,
cuptoare pentru masă, cuptoare pentru pizza,
dispozitive de învârtit frigări, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băutură
pentru catering, distribuitoare electrice de
băuturi, dulapuri pentru fermentarea controlată
a aluatului, elemente electrice de încălzire,
fierbătoare electrice, filtre de cafea electrice,
filtre de ceai (aparate), filtre electrice de cafea,
friteoze electrice, friteuze industriale, fântâni de
ciocolată, electrice, grătare (aparate de gătit),
grilluri electrice, hote aspirante pentru mașini
de gătit, hote de ventilație pentru sobe, ibrice,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
instalații industriale de gătit, instalații pentru
copt, instalații pentru gătit, instalații pentru
încălzirea mâncării, lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, mașini de gătit, mașini de prăjit,
mașini electrice de gătit, oale (încălzite electric),
oale electrice (de uz casnic), oale electrice de
gătit, plite, platouri electrice pentru servit, plite
cu inducție, plite electrice, plăci de încălzire
(de uz casnic), plite pentru gătire, plite pentru

───────

(210) M 2021 00454 (111)177318
(151) 21/01/2021
(732) METO INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT SRL, NICOLAE
CARAMFIL 56, BL 21C, SC. 1,
AP. 11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RikBo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.03; 26.01.18

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

9. Tablete, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse pentru calculatoare de tip laptop, huse
pentru telefoane, huse pentru tablete, carcase
pentru telefoane mobile, telefoane, monitoare,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitive audio-vizuale și
fotografice, calculatoare și hardware de

gătit, rotisoare, tigăi electrice, tăvi cu grătar,
unități de încălzire, vase de gătit electrice pentru
scopuri industriale, vitrine termice, vitrine termice
pentru alimente, vitrine termice, pentru sectorul
restaurației.
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calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților a tabletelor, huselor (adaptate) pentru
calculatoare, huselor pentru calculatoare de
tip laptop, huselor pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, monitoare, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturilor
pentru stocarea de date, echipamentului și
accesoriilor pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitivelor audio-vizuale și
fotografice, calculatoarelor și hardware-ului
de calculator, calculatoarelor, perifericelor
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, componentelor și
pieselor de calculator, dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 00458 (111)177050
(151) 21/01/2021
(732) INSULA LENJERIEI SRL, STR.

ZARZARILOR NR. 26, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CASA MINUNATA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.07.17; 07.03.25; 26.01.01

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

clase:
24. Articole de menaj din materiale textile,
articole textile de menaj confecționate din
materiale nețesute, materiale textile, produse
textile și înlocuitori pentru acestea, produse de
filtrare din material textil, lenjerie, lenjerie de pat
și pături, lenjerie de pat de frotir, apărători pentru
pătuțuri (lenjerie de pat), articole textile utilizate
ca lenjerie de pat, baldachine de pat, cearșafuri,
cuverturi, cuverturi pentru canapele, cuverturi
matlasate, fețe de pernă, învelitori de pat, huse
textile pentru plapume, fețe de plapumă, huse
pentru perne, lenjerii de pat cu volane, lenjerii de
pat cu falduri, lenjerie pentru pătuțuri, plăpumi,
pilote cu puf de gâscă, strat de protecție pentru
saltele (altele decât cele pentru incontinență),
articole textile sintetice la bucată, articole textile
la bucată pentru confecționarea fețelor de pernă,
articole textile la bucată pentru confecționarea
cuverturilor de pat.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
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și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
intermediere comercială, servicii de agenții de
import și export, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop comercial sau publicitare, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu produse textile
și înlocuitori, materiale pentru umplere și
capitonare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu lenjerii de pat, cuverturi,
cearșafuri, pături, cuverturi, plăpumi, pilote, huse
de perne, perne, saltele, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu așternuturi
și somiere.

───────

(210) M 2021 00461 (111)177420
(151) 26/01/2021
(732) MELONI CARE SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA NR. 65,
JUD ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Meloni

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
29.01.11

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
4059C)

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00462 (111)177309
(151) 22/01/2021
(732) ALEXANDRA-SIMONA DUMITRU,

SOS. MANGALIEI NR. 69 BL. MG8
SC. A ET. 2 AP 11, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

Purple Mosaic Design

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13;
05.05.20

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, negru, alb

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

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de produse ceramice, produse din mozaic
manufacturate, produse unicat din mozaic,
decorațiuni de interior şi exterior din mozaic
de sticlă şi ceramică, rame foto, suporturi de
pahare, suporturi de lumânări, oglinzi, piese
de mobilier, bijuterii, cutii de bijuterii, plăcuţe
decorative, vase decorative, corpuri de iluminat,
ghivece ceramice (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
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le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata şi servicii de vânzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul şi ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.
40. Servicii de personalizare de obiecte
ceramice, servici de personalizare cu placi de
mozaic, asamblarea personalizată a materialelor
pentru alţii.

───────

(210) M 2021 00463 (111)177464
(151) 22/01/2021
(732) BIANCO GROUP SRL,

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR.33, AP.07, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Uţa şi Ţoi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.05; 27.05.11; 02.05.23; 03.07.06;
03.07.24

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
portocaliu, negru, bej

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

16. Caiete de activităţi pentru copii, cărţi, cărţi de
poveşti, cărţi de poveşti pentru copii, poveşti sub
formă de imagini (tipărite).
28. Jucării tip activităţi multiple pentru copii,
structuri pentru locuri de joacă (jucării), jucării,
jocuri legate de personaje de ficţiune.
35. Servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, publicitate, servicii de marketing,
marketing pe internet, publicitate online.

───────

(210) M 2021 00474 (111)176773
(151) 22/01/2021
(732) ROMBIOMEDICA SRL, STR.PARIS

NR.49, SECTOR 1, BUCURESTI,
11815, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

ROMBIOMEDICA
PARTENERIAT
PENTRU VIAŢĂ

STR.ALEXANDRU VAIDA
VOIEVOD NR.18, SAD 3,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 26.11.05;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
bleumarin

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

35. Servicii de agenţii de import de dispozitive
medicale.
39. Servicii de distribuţie dispozitive medicale.

───────

(210) M 2021 00494 (111)177392
(151) 25/01/2021
(732) CHIPITA INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL COMPANY S.A.
(ACTIVAND SUB DENUMIREA
CHIPITA S.A.), 12TH KM
NATIONAL ROAD ATHENS-LAMIA,
METAMORFOSSIS, ATTICA,
14452, GRECIA

(740) MUSAT & ASOCIATII INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, BULEVARDUL
AVIATORILOR 43, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

7DAYS BAKE ROLLS BRAN

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.17;
26.01.18; 27.05.01; 27.07.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu închis, roșu
deschis (Pantone 485 C), negru
(Pantone 6 C), alb, maro (Pantone
7624 C)

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

29. Produse din cartofi, respectiv: chips-uri, stix-
uri, cartofi pai, fulgi de cartofi, bulete de cartofi,
chipsuri de cartofi cu conținut redus de grăsime,
brânzeturi, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Amestec de făină pentru alimente, făină
de grâu, făină și preparate din cereale (cu
excepția produselor alimentare pentru animale),
produse de panificație, floricele de porumb,
gustări pe bază de cereale, mâncăruri pe bază
de făină, amestecuri preparate pentru pâine,
pâine, pesmet din pâine, produse de panificație
de toate tipurile (chips-uri, sticks-uri), pișcoturi,
preparate din pâine, respectiv gustări și chipsuri,
pizza, inclusiv semipreparată sau conservată
(refrigerată sau congelată), biscuiți sărați și
snacksuri pentru gustare (pe bază de aluat),
mirodenii, cornuri, torturi, prăjituri, napolitane,
dulciuri, produse de cofetărie, pâine prăjită,
biscuiți.

───────

(210) M 2021 00495 (111)177385
(151) 25/01/2021
(732) CĂTĂLINA-FRANCESCA AXENTI,

STR. PĂUNEȘTI NR. 10, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Ti AMO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 00522 (111)177372
(151) 25/01/2021
(732) DECI SE POATE SRL, STR.

POSTĂVARUL, NR. 5, BL C5, SC5,
AP 60, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032421, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

PACIENTUL 2.0
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate în presă, consultanță
privind publicitatea în presă, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare si reviste, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice descărcabile, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, administrare de programe de schimburi
culturale şi educative, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare şi
reviste, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole în scopuri comerciale,
promoţionale şi publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaţionale), servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele
decât cele cu scop educativ şi de instruire),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaţionale, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
organizare şi coordonare de târguri de recrutare,
realizare de târguri şi expoziţii virtuale online,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,

38. Emisiuni de știri (transmisii), transmitere
electronică de știri, transmisie de știri la
organizațiile care difuzează știri, servicii de
agenții de știri electronice, transmisie de
știri și informații de actualitate, servicii ale
agențiilor de știri pentru transmisii electronice,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), servicii de comunicații ale agențiilor
de presă, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
video interactivă în rețele digitale, servicii
de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau

servicii privind constituirea de reţele pentru
îmbunătăţirea carierelor, organizare de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale şi publicitare,
organizarea şi coordonarea de târguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, administrare de
certificări profesionale (vocaționale), consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul relațiilor publice, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
servicii de relaţii media, servicii de cumpărare
de media, organizare de abonamente la pachete
media, abonament la un pachet media de
informații, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, furnizare
de informații publicitare, difuzare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, compilare de
informații statistice privind cercetarea medicală,
servicii de administrare a comunităților online,
compilare și sistematizare a informațiilor utilizate
în transmisii electronice, servicii administrative
pentru trimiterea pacienților la consultații, servicii
de intermediere comercială în domeniul prestării
de servicii, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou).
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video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
furnizare de informații privind comunicațiile
media, servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri pe internet și pe alte
suporturi media, informații despre comunicații,
comunicații informatice pentru transmiterea
informațiilor, buletine informative computerizate,
transmitere telematică de informații, transmisie
de informații online, transmisie de informații
digitale, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor, servicii de comunicare online,
comunicare prin bloguri online, servicii de
comunicare pe internet, comunicare de informații
prin mijloace electronice, comunicare de date
prin mijloace electronice, comunicare prin
rețele private virtuale (vpn), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (ivr), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, comunicare electronică
prin spații de chat, linii de chat și forumuri
pe internet, transmitere de date și de
informații prin intermediul calculatoarelor și al
mijloacelor electronice de comunicare, difuzare
de programe prin internet, transmitere digitală
de date pe internet, transmitere de date audio
pe internet, furnizarea accesului la platforme
pe internet, servicii de comunicații prestate
pe internet, furnizarea accesului la informații
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere pe internet
de conținut creat de utilizatori, comunicații printr-
o rețea de calculator globală sau internet,
servicii de difuzare audio și video prestate
pe internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri de internet, transfer

de date fără fir prin protocoale de aplicații
fără fir (wap), transmisii video, transmisii de
date, servicii de transmisii audiovizuale, servicii
de transmisii digitale, furnizare de comunicații
prin transmisii televizive, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisii de date și transfer de
fișiere pe cale telematică.
41. Servicii de reporteri de știri, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, furnizare
de programe televizate de știri, distribuire de
știri pentru industria audiovizuală, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, servicii
de programe de știri pentru radio sau
televiziune, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii prin
internet, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), publicarea de materiale
multimedia online, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de conferințe, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, educație, instruire, servicii de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizare de reuniuni și conferințe, organizare
de seminarii și conferințe, organizare de
cicluri de conferințe, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese, organizare și
coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scop de
instruire, instruire în domeniul medical, predare
în domeniul medical, publicare de publicații
medicale, instruire și învățământ medicale,
publicare de texte medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
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privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de gale, publicare de
rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, furnizarea educației, educație și
instruire, educație, organizare de cursuri prin
metode de educație deschisă, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
coordonare de cursuri de instruire, de educație
și de pregătire pentru tineri și adulți, consiliere
în carieră (educație), servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
pregătire informatizată în materie de consiliere
în carieră, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
informaţii în domeniul educaţiei furnizate on-line
dintr-o baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizarea de
concursuri educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, producție de înregistrări educative
audio și video, publicare de calendare de
evenimente, publicare de reviste electronice,
publicare de publicații periodice, furnizare
de publicații electronice, publicare multimedia
a jurnalelor, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicare și editare de

materiale tipărite, servicii educaționale de tip
coaching, organizare de competiții, organizare
de competiții în scopul instruirii, testarea
vocațională, educație vocațională pentru tineri,
servicii educative în materie de instruire
vocațională, instruire în tehnici de comunicare,
servicii educaționale privind abilitățile de
comunicare, servicii de instruire în abilități de
comunicare, furnizare de instruire în materie
de tehnici de comunicare, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru carieră, servicii de bibliotecă și închiriere
de produse media, furnizare de mijloace media
audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, informații
bibliografice, furnizare de divertisment sub formă
de clipuri de filme printr-un site internet, servicii
de editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe în domeniul
publicității, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor, organizare de conferințe referitoare la
divertisment, organizare de conferințe referitoare
la formarea profesională, difuzare de materiale
educative, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), cursuri de instruire
privind sănătatea, servicii de cluburi de sănătate
(antrenamente), formare privind sănătatea și
starea de bine, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate (instruire),
educație cu privire la sănătatea fizică, publicare
de lucrări științifice privind tehnologia medicală,
publicare și emitere de documente științifice
în legătură cu tehnologia medicală, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii educative în materie de
aplicații ale sistemelor informatice.

───────
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(210) M 2021 00523 (111)177368
(151) 25/01/2021
(732) RAMELY SRL, STR. PRINCIPALA,

NR. 64, JUD. IAŞI,SAT
VOROVESTI, MIROSLAVA,
707305, IAȘI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, AP. M6,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

RAMELY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier combinat, mobilier vechi,
mese (mobilier), mobilier integrat, mobilier
metalic, mobilier școlar, mobilier capitonat,
scrinuri (mobilier), uși de mobile, module
mobile de bar (mobilier), rafturi de depozitare
mobile (mobilier), rafturi de prezentare mobile
(mobilier), cărucioare (mobilier), mobilier baie,
mobilier transformabil, birouri (mobilier), picioare
pentru mobilă, piciorușe pentru mobilă, cotiere
pentru mobilă, mobilă pentru vivarii, mobilă din
bambus, mobile de birou, jaluzele interioare
(mobilă), unități de mobilier, rafturi modulare
(mobilier), paravane portabile (mobilier), mobilier
din piele, mobilier pentru cantine, elemente
de mobilier, uși pentru mobilier, mobilier
pentru autorulote, mobilier pentru caravane,
bufete rulante (mobile), mobile (rafturi de -),

rafturi de mobilă, mobilier din oțel, mobilier
pentru camping, scaune înalte (mobilier),
mobilier convertibil tapițat, fotolii rabatabile
(mobilier), mobilier din lemn, mobilier de
laborator, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru magazine, paravane despărțitoare
(mobilier), mobilier de baie, mobilier din sticlă,
mobilier de bucătărie, mobilier pentru sere,
rafturi prefabricate (mobilier), mobilier din
ratan, mobilier de interior, paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
pereți despărțitori (mobilier), mobilier pentru
computer, protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, mobilier pentru bebeluși, mobilier
pentru copii, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
de grădină, mobilier de exterior, mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
pentru șezut, mobilier de expunere, mobilier
pentru depozitare, mobilier metalic și mobilier
pentru camping, mobilier din stuf, dulapuri ca
mobilier, piese de mobilier, partiții de birou
mobile, suporturi nemetalice pentru mobilă,
mobile (obiecte pentru decorare), birouri mobile
pentru scris, plăci mobile de afișare, ecrane
pentru șeminee (mobilă), cuiere de haine
(mobile), mobilă stil antic, reproducere, mobilă
cu pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
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mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), mobilier pentru cameră de zi, huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, uși din sticlă pentru
mobilier, mobilier pentru terarii de interior,
mobilier de grădină din metal, mobilier pentru
acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate ca

piese de mobilier pentru copii, accesorii pentru
mobilier, care nu sunt din metal, huse de schimb
(ajustate) pentru scaune (piese de mobilier),
margini decorative din plastic pentru canturi
utilizate pentru mobilier, oglinzi imprimate,
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
de perete, dulapuri cu oglinzi, oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

546

de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală
37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare

și recondiționare de mobilier, montare de
mobilier pentru magazine, întreținere și reparații
de mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei, închiriere de mașini pentru
curățarea mobilierului tapițat
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă,
mutări de mobilier, depozitare de mobilier
(transport), mutarea mobilierului comercial
(transport), mutarea mobilierului de uz casnic,
transportarea mobilierului terților cu camioanele.

───────

(210) M 2021 00524 (111)177369
(151) 25/01/2021
(732) RAMELY SRL, STR. PRINCIPALA,

NR. 64, JUD. IAŞI,SAT
VOROVESTI, MIROSLAVA,
707305, IAȘI, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, AP. M6,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

ramely Producător de mobilă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
29.01.11

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier pentru casă, birou și grădină, mobilier,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
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(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier combinat, mobilier vechi,
mese (mobilier), mobilier integrat, mobilier
metalic, mobilier școlar, mobilier capitonat,
scrinuri (mobilier), uși de mobile, module mobile
de bar (mobilier), rafturi de depozitare mobile
(mobilier), rafturi de prezentare mobile (mobilier),
cărucioare (mobilier), mobilier baie, mobilier
transformabil, birouri (mobilier), picioare pentru
mobilă, piciorușe pentru mobilă, cotiere pentru
mobilă, mobilă pentru vivarii, mobilă din bambus,
mobile de birou, jaluzele interioare (mobilă),
unități de mobilier, rafturi modulare (mobilier),
paravane portabile (mobilier), mobilier din piele,
mobilier pentru cantine, elemente de mobilier,
uși pentru mobilier, mobilier pentru autorulote,
mobilier pentru caravane, bufete rulante
(mobile), mobile (rafturi de -), rafturi de mobilă,
mobilier din oțel, mobilier pentru camping,
scaune înalte (mobilier), mobilier convertibil
tapițat, fotolii rabatabile (mobilier), mobilier de
laborator, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru magazine, paravane despărțitoare
(mobilier), mobilier de baie, mobilier din sticlă,
mobilier de bucătărie, mobilier pentru sere,
rafturi prefabricate (mobilier), mobilier din
ratan, mobilier de interior, paravane simple
(mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
pereți despărțitori (mobilier), mobilier pentru
computer, protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, mobilier pentru bebeluși, mobilier
pentru copii, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
de grădină, mobilier de exterior, mobilier pentru
saune, mobilier pentru vestiare, mobilier pentru
arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier pentru
șezut, mobilier de expunere, mobilier pentru
depozitare, mobilier metalic și mobilier pentru
camping, mobilier  din stuf, dulapuri ca mobilier,
piese  de  mobilier,  partiții  de  birou mobile, 
suporturi  nemetalice  pentru  mobilă, mobile 
(obiecte  pentru  decorare),  birouri  mobile  
pentru scris, plăci mobile de afișare, ecrane
pentru  șeminee  (mobilă),  cuiere  de  haine
(mobile), mobilă stil antic, reproducere, mobilă
cu pat încorporat, module metalice demontabile

(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru  bucătărie,  mobilier  pentru  expunerea 
produselor, tejghele  de  lucru  (mobilier), 
bancuri  de  lucru  (mobilier),  rechizite  de 
birou  (mobilier),  mese de  toaletă  (mobilier), 
suporturi  pentru  prosoape (mobilier),  mobilier 
încastrat  pentru dormitor, rafturi de depozitare 
(mobilier),  panouri  pentru chei  (mobilier), 
suporturi pentru chei (mobilier), suport pentru 
broșuri  (mobilier),  suporturi pentru  haine 
(mobilier),  suporturi  (mobilier) pentru 
televizoare,  stații  de  lucru  (mobilier), mese 
pentru desen (mobilier), dulapuri cu încuietoare 
(mobilier),  ecrane  de  prezentare (mobilier), 
suporturi  de  mobilier  nemetalice, ecrane 
(mobilier) pentru afișare, încuietori demobilier
 nemetalice,  mobilier  folosit  în  săli,  unități de 
depozitare     (mobilier), mânere nemetalice
pentru mobilier, garnituri nemetalice pentru
mobilier, panouri despărțitoare pentru mobilier,
mobilier de uz industrial, rafturi pentru birou
(mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple  (mobilier),   unități  de  mobilier  pentru
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații

comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, comandă computerizată de
stoc, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații

bucătării,  unități  de  prezentare  asamblate 
(mobilier), mobilier pentrucameră de zi, huse 
textile  (ajustate)  pentru mobilier,  huse  textile 
(adaptate)  pentru  mobilier, uși  din  sticlă 
pentru  mobilier,  mobilier  pentru terarii  de 
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier 
pentru acvarii de interior, mobilier degrădină 
din  lemn,  suporturi  independente  pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de scris portabile
(mobilier), mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de
lucru  portabile  (mobilier),  mobilier  pentru 
persoane  cu  handicap  fizic,  cu  mobilitate
redusă și invalide, mobile care se pot
transforma în pat, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), unități (mobilier)
pentru prezentarea articolelor de papetărie,
unități (mobilier) pentru prezentarea lucrărilor de
literatură, mobilier adaptat pentru persoanele cu
dificultăți motorii, mobilier de expunere pentru
puncte de vânzare, plăcuțe decorative murale
(mobilier), nu din materiale textile, mobilier în
miniatură confecționat din fibră de lemn, mânere
din ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, accesorii pentru mobilier, care nu sunt din
metal, huse de schimb (ajustate) pentru scaune
(piese de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, oglinzi
imprimate, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, oglinzi de perete, dulapuri cu oglinzi,
oglinzi pentru bărbierit, oglinzi (sticlă argintată),
oglinzi care se înclină, oglinzi îmbunătățite cu
becuri electrice, oglinzi (fixe, care nu sunt
portabile).
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comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare.
37. Vopsire de mobilier, restaurări de mobilier,
lăcuirea mobilierului, curățarea structurilor
mobile, întreținere de mobilier, reparații de
mobilier, montare de mobilier, curățarea
instalațiilor sanitare mobile, curățare igienică
(structuri mobile), instalarea mobilei la comandă,
refacerea pieselor de mobilier, instalare de
mobilier stradal, reparații piese de mobilier,
reparații de mobilier de bucătărie, reparare și
recondiționare de mobilier, montare de mobilier
pentru magazine, întreținere și reparații de
mobilier, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei, închiriere de mașini pentru
curățarea mobilierului tapițat.
39. Transport de mobilă, livrare de mobilă,
mutări de mobilier (transport), depozitare
de mobilier, mutarea mobilierului comercial
(transport), mutarea mobilierului de uz casnic,
transportarea mobilierului terților cu camioanele.

───────

(210) M 2021 00532 (111)176695
(151) 26/01/2021
(732) REVERA INDEPENDENT SA,

(540)

SENIOR CITY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 05.05.21;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#e6a600), albastru (HEX #0047ba)

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

43. Servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de cămine de
bătrâni.

───────

STR. GARLEI NR. 88, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
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(210) M 2021 00544 (111)177358
(151) 26/01/2021
(732) MIHAI MIHU, STR. SATURN NR.

11, SC. A, ET. IV, AP. 19, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500338,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 03.04.11;
05.07.02

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2021 00552 (111)177370
(151) 26/01/2021
(732) RADU VASILE, STR.

FOCHISTILOR, NR. 20, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

FLUPEC Hydraulics
& Pneumatics

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, lichide
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, lichide
pentru frâne hidraulice, fluide pentru aparate
hidraulice, uleiuri pentru suspensii hidraulice,
adeziv din cauciuc pentru repararea anvelopelor
pneumatice, lichide organice folosite la pompele
cu vid, produse folosite la etanșarea pompelor
pentru anvelopele automobilelor, compoziții
pentru filtrare, materiale filtrante (substanțe
vegetale), materiale filtrante (substanțe
minerale), materiale filtrante (produse chimice),
substanțe de filtrare gazoase solide, substanțe
minerale utilizate în filtrare, agenți de filtrare
(substanțe minerale), materiale filtrante din
substanțe chimice, produse chimice pentru
filtrarea apei, materiale filtrante (materiale
plastice în stare brută), lianți pentru garniturile
automobilelor, polimeri folosiți la fabricarea
garniturilor de etanșare pentru podele.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
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hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,
berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate hidraulic, prese hidraulice (pentru
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese
pentru mașini), dispozitive pentru deschiderea
ferestrelor, hidraulice, cricuri hidraulice montate
pe remorcă, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, hidraulice, mecanisme hidraulice de
acționare a supapelor, instalații hidraulice de
transport prin conducte, comenzi hidraulice
pentru mașini și motoare, supape acționate
automat prin comandă hidraulică, dispozitive
hidraulice de comandă pentru mașini, dispozitive
hidraulice de comandă pentru motoare,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese de
mașini, acumulatoare hidraulice ca piese de
mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de
lucru (hidraulice), dispozitive hidraulice de
acționare a porților, expandoare hidraulice
(pentru urgențe și salvare), foarfeci hidraulice
(pentru urgențe și salvare), dispozitive de
control al procesului industrial (hidraulice), troliuri
cu acționare hidraulică de uz maritim, chei
hidraulice folosite în instalațiile de foraj, clești
hidraulici (piese de mașini de construcții),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (hidraulice), mașini de ambutisat
folosite la asamblarea furtunurilor hidraulice,
furtunuri (nemetalice) pentru transferul energiei
hidraulice la mașini, mașini de ambutisat folosite
la pregătirea furtunurilor hidraulice, unități de
comandă și control al procesului (hidraulice),
furtunuri (metalice) pentru transferul energiei
hidraulice în mașini, cupe folosite împreună
cu mașinile de ridicare hidraulice, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, furtunuri (nemetalice) folosite la
sistemele hidraulice ale mașinilor, transmisii
hidraulice, altele decât cele pentru vehicule
terestre, extensii hidraulice pentru berbeci
(pentru urgențe și salvare), motoare hidraulice

rotative (altele decât cele pentru vehicule
terestre), cutii de viteze pentru transmisii
hidraulice (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), tambure de înfășurat furtunuri,
mașini de ambutisat folosite la pregătirea
asamblărilor de furtunuri, pompe pentru fluide,
instalații de pompare de fluide, supape
pentru reglarea fluxului de fluide (mecanice),
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, fitinguri pentru pulverizatoare (piese
pentru mașini), transportoare pneumatice,
șurubelnițe, pneumatice, cricuri pneumatice,
ciocane pneumatice, pompe pneumatice,
chei pneumatice, burghie pneumatice, unelte
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
pneumatice (mașini), scule pneumatice
portabile, unelte industriale pneumatice, burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
aparate cu acționare pneumatică (mașini),
controlere de proces (pneumatice), cuplaje
pentru aparate pneumatice, scule de mână
pneumatice, arcuri pneumatice pentru utilaje,
prese cu acționare pneumatică, pompe
pneumatice de gresare, elevatoare mecanice
și pneumatice, chei cu clichet pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, supape cu
acționare pneumatică, mecanisme de ridicare
pneumatice (mașini), cricuri pneumatice pentru
ridicare (mașini), dispozitive pneumatice pentru
înșurubarea piulițelor, comenzi pneumatice
pentru mașini și motoare, instalații pneumatice
de transport prin conducte, mecanisme
pneumatice de acționare a supapelor, dispozitive
de comandă pneumatice pentru motoare,
dispozitive pneumatice de acționare pentru
controlarea valvelor, pompe pneumatice pentru
alimentarea cu gaze lichefiate, instrumente
pentru comanda și controlul procesului
(pneumatice), cilindri pneumatici cu cablu
(piese pentru mașini), dispozitive de control
pneumatice al procesului industrial (mașini),
unități de comandă și control al procesului
(pneumatice), robineți de descărcare, robineți ca
piese de mașini, mecanisme cu clichet pentru
robinete (mașini), robinete sub formă de unelte
cu acționare mecanică (mașini), transportoare
hidraulice, mese hidraulice, motoare hidraulice,
motoare hidraulice pentru excavatoare, comenzi
hidraulice pentru mașini și motoare (mașini),
dispozitive hidraulice de comandă pentru
motoare, motoare hidraulice rotative (altele
decât cele pentru vehicule terestre), excavatoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice (mașini),
acumulatoare hidraulice ca piese de mașini,
pompe hidraulice, ciocane hidraulice, unelte
hidraulice (mașini), turbine hidraulice, supape
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hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), platforme
elevatoare hidraulice, platforme mobile
(hidraulice), unelte electrice hidraulice, platforme
hidraulice autopropulsate, lifturi mecanice și
hidraulice, suporturi pentru cricuri hidraulice,
controlere de proces (hidraulice), pompe
hidraulice cu servocontrol, mecanisme hidraulice
de ridicare, cilindri hidraulici şi pneumatici, în
special toate produsele care aparţin sistemelor
hidraulice şi pneumatice, ciocane pneumatice,
transportoare pneumatice, palane pneumatice,
foarfece pneumatice, transportoare pneumatice,
burghie pneumatice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, unelte pneumatice,
chei pneumatice, cricuri pneumatice, capsatoare
pneumatice, pompe pneumatice, unelte
industriale pneumatice, scule pneumatice
portabile, unelte pneumatice (mașini), burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
supape cu acționare pneumatică, scule de mână
pneumatice, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, prese cu
acționare pneumatică, arcuri pneumatice pentru
utilaje, aparate cu acționare pneumatică, chei
cu clichet pneumatice, pompe pneumatice de
gresare, elevatoare mecanice și pneumatice,
pistoale pneumatice pentru cuie, mecanisme
de ridicare pneumatice (mașini), cricuri
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive
pneumatice pentru înșurubarea piulițelor,
mașini pneumatice de legat snopi, aparate
pentru controlul sistemului (pneumatice),
extractoare pneumatice pentru ulei uzat,
dispozitive pentru deschiderea ferestrelor,
pneumatice, dispozitive pentru deschiderea
ușilor, pneumatice, dispozitive pneumatice de
închidere a ușilor, instalații pneumatice de
transport prin conducte, cilindri pneumatici cu
cablu (piese pentru mașini), dispozitive de
control al procesului industrial (pneumatice),
pompe pneumatice pentru alimentarea cu
gaze lichefiate, instrumente pentru comanda
și controlul procesului (pneumatice), dispozitive
pneumatice de acționare pentru controlarea
valvelor, dispozitive de închidere pentru
ferestre, pneumatice, supape acționate automat
prin comandă pneumatică, elemente de
comandă pneumatice pentru mașini, dispozitive
de comandă pneumatice pentru motoare,
comenzi pneumatice pentru mașini și motoare,
mecanisme pneumatice de acționare a
supapelor, injectoare pneumatice de combustibil
pentru motoare, supape automate de control
al admisiei pentru compresoare pneumatice
cu piston, dispozitive pneumatice pentru
deschiderea și închiderea ușilor (organe de

mașini), saci de ridicare pneumatici (pentru
urgențe și salvare), unități de comandă și
control al procesului (pneumatice), pompe,
pompe submersibile, ejectoare (pompe), pompe
marine, pompe rotative, pompe aspirante,
pompe electrice, pompe axiale, pompe (mașini),
pompe centrifuge, pompe de duș, pompe de
refulare, pompe de aerare, pompe pentru beton,
pompe pentru acvarii, pompe pentru nămol,
pompe de apă, pompe de distribuire, pompe
pentru fluide, pompe de gresare, pompe de
alimentare, pompe de macerare, pompe de
aer, pompe cu diafragmă, pompe de presiune,
pompe de combustibil, supape pentru pompe,
pompe cu spirală, pompe de bere, pompe de
santină, pompe de circulație, pompe electrice
submersibile, membrane pentru pompe, pompe
cu șurub excentric, pompe cu roți dințate, pompe
cu turbină verticală, pompe electrice pentru
iazuri, pompe centrifuge cu autoamorsare,
pompe rotative volumetrice, pompe de vid,
pompe de difuzie, pompe electrice de grădină,
pompe cu osmoză inversă, pompe, compresoare
și suflante, pompe de vid (mașini), pompe de vid
(mașini), pompe rotative cu lobi, rotoare pentru
pompe centrifuge, pompe pentru temperaturi
înalte, pompe electrice de apă, pompe cu
volum controlat, pompe de benzină contorizate,
pompe electrice pentru piscine, pompe de înaltă
presiune, pompe de gresare (mașini-unelte),
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
(mașini) pentru industria băuturilor, pompe de
apă pentru vehicule, pompe de eliminare a
depunerilor, pompe pentru instalații de încălzire,
valve de control pentru pompe, pompe de apă
pentru piscine, pietre pentru aerarea acvariilor
(pompe), lagăre pentru pompe cu vid, pompe
de apă pentru dușuri, pompe elicoidale cu
faze multiple, pompe rotative cu roți dințate,
pompe de combustibil (cu autoreglare), pompe
de injecție a combustibilului, pompe robotizate
cu aer comprimat, pompe de ulei pentru
motoare, pompe de drenare cu ulei, pompe
de combustibil pentru vehicule terestre, pompe
de ulei pentru vehicule terestre, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă pentru
vehicule terestre, segmenți de piston pentru
pompe termice, pompe de aer (instalații de
garaje), pompe de căldură (piese pentru mașini),
pompe de apă folosite la motoare, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe centrifuge
pentru unitățile de condensare, pompe de vid
și de refulare, pompe pentru extragerea de
vapori (mașini), pompe folosite în industria
alimentară (mașini), pompe pentru extracția
de gaze (mașini), mașini de aprovizionare
cu apă (pompe), pompe pentru motoare de
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vehicule terestre, pompe de apă pentru băi
spa, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialului lichid, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialelor fluide, pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de aerare
pentru corpuri de apă, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe de combustibil
pentru vehiculele cu motor, pompe (componente
ale mașinilor sau ale motoarelor), pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pistoale pentru pompe de alimentare
cu carburant, pompe de apă pentru utilizare
în acvarii, pompe de apă pentru utilizare
în terarii, pompe cu jet pentru generare de
vid, pompe electrice de apă pentru băi spa,
pompe de distribuție a combustibilului pentru
stațiile de alimentare, pompe de apă pentru
unități de filtrare a apei, pompe de presiune
pentru mașini și instalații de spălat, pompe cu
autoreglare (altele decât cele pentru furnizare
de combustibil la stațiile de alimentare), filtre-
presă pentru mașini, filtre de ulei, filtre de
combustibil, filtre de gaz (mașini), mașini de
filtrat, filtre pentru mașini, filtre de ulei pentru
motoare, filtre ca piese pentru motoare, filtre
ca piese pentru mașini, unități transportabile
de filtrare (mașini), filtre de ulei (piese pentru
mașini), filtre de aer pentru scopuri mecanice,
filtre de aer pentru motoarele automobilelor, filtre
pentru motoare cu combustie internă, mașini
pentru fabricarea tijelor cu filtru, filtre-presă
pentru prelucrarea substanțelor chimice, mașini
de filtrat, separatoare și centrifuge, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
cu flux reversibil (piese pentru mașini), filtru
separator de grăsimi (piese pentru mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), mașini de
filtrare pentru prelucrarea substanțelor chimice,
filtre cu membrană utilizate ca piese de mașini,
filtre pentru curățarea aerului de răcire pentru
motoare, garnituri de chiulasă, garnituri de
frână pentru mașini, garnituri metalice pentru
motoarele vehiculelor, garnituri de cazane de
mașini, garnituri nemetalice pentru motoare
de vehicule, garnituri pentru motoarele cu
combustie internă, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de carde (piese de
mașini de cardat), garnituri metalice pentru
tuburi (piese de motor), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), garnituri de volante
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
garnituri de frână, altele decât cele pentru
vehicule.
12. Motoare hidraulice rotative pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru automobile, anvelope

pneumatice, bărci pneumatice, vehicule
pneumatice și spațiale, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocurilor în cabina șoferului,
arcuri pneumatice pentru amortizarea șocului la
scaunul șoferului, camere de aer pneumatice
pentru roți de vehicule, anvelope pneumatice
și camere de aer pentru motociclete, osii
pentru sisteme de suspensie pneumatice ale
vehiculelor, pompe pentru umflat pneuri, pompe
de aer pentru motociclete, pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe de
aer pentru automobile, pompe manuale pentru
umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pompe de picior
pentru umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pompe de
aer pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe cu aer comprimat (accesorii pentru
vehicule), pompe de aer pentru vehicule cu
motor pe două roți sau biciclete, garnituri
pentru frână, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, garnituri inelare pentru rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare,
țevi, tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal,
furtunuri hidraulice din plastic, garnituri de
etanșare hidraulice, furtunuri hidraulice din
cauciuc, furtunuri hidraulice (nemetalice, altele
decât piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun cu cot cu flanșă, tuburi de furtun din
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice), furtunuri flexibile realizate din
cauciuc, furtunuri flexibile pentru transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri
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de plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc
de uz agricol, țevi pentru furtunuri flexibile
din plastic, furtunuri întărite cu fibre de
sticlă, furtunuri flexibile realizate din materiale
polimerice, furtunuri flexibile nemetalice realizate
din cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuri
de incendiu, cuplaje nemetalice folosite
împreună cu furtunurile, furtunuri de plastic
destinate utilizării la țevării, furtunuri de
mare presiune din fibră vulcanizată, furtunuri
flexibile nemetalice realizate din cauciuc sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),

compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de etanșare pentru îmbinări între țevi,
garnituri de etanșare de grafit pentru îmbinări,
benzi de etanșare confecționate din cauciuc
sintetic, inele de etanșare nemetalice pentru axe
radiale, articole confecționate din cauciuc sintetic
pentru etanșare, fitinguri nemetalice pentru
țevi, fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice,
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile,
fitinguri pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide), garnituri de etanșare
hidraulice, elemente hidraulice şi pneumatice
cum ar fi: furtunuri de presiune hidraulice,
industriale, de inox, de spălare, de aer
condiţionat, garnituri de etanşare şi elemente
de ghidare hidraulice şi pneumatice, obţinute
prin strunjire de materiale, furtunuri pentru unelte
pneumatice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru suspensii pneumatice, fibre de plastic
destinate utilizării la fabricarea inserțiilor pentru
anvelope pneumatice, garnituri de etanșare
de grafit pentru pompe, garnituri de etanșare
din grafit pentru pompe, îmbinări și supape,
căptușeli sintetice folosite la filtrare, pentru
filtre, materiale filtrante (materiale plastice
sau spongioase semiprelucrate), membrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, garnituri nemetalice, garnituri
hidroizolante, garnituri torice, garnituri pentru
fluide, garnituri pentru camioane, garnituri de
etanșare, garnituri pentru îmbinări, garnituri
de etanșare, material de garnituri, garnituri
pentru ambreiaje, garnituri pentru automobile,
garnituri pentru bare, garnituri pentru vehicule
comerciale, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de frână
semiprelucrate, garnituri pentru etanșarea
îmbinărilor, garnituri pentru îmbinări la pavaje,
garnituri pentru guri de acces, seturi de
garnituri pentru supape, garnituri de etanșare
pentru conducte, umpluturi pentru garnituri
de etanșare, garnituri de etanșare pentru
cilindri, garnituri de etanșare de uz industrial,
garnituri confecționate din cauciuc pentru
transmisii, materiale semiprelucrate pentru
garnituri de frână, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru conducte, garnituri
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de azbest pentru supape, garnituri de azbest
pentru pistoane, garnituri de ambreiaj și
frână, garnituri pentru schimbătoare de căldură,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
garnituri de cauciuc pentru borcane, spumă
folosită ca garnituri pentru compartimentele
motoarelor, garnituri de etanșare sub formă
de inele, garnituri de protecție pentru bruiaje
electromagnetice, garnituri confecționate din
cauciuc pentru motoare, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri confecționate din cauciuc pentru țevile
de eșapament, fibre de plastic folosite la
fabricarea garniturilor, garnituri de etanșare
sub formă de foi, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, garnituri pentru
segmentele de izolare ale pasajelor, garnituri de
etanșare din grafit pentru supape, garnituri de
etanșare nemetalice (altele decât cele pentru
vapoare), garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de lichide, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de gaze, compus de etanșare pentru
garnituri folosite în industria automobilistică,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
garnituri nemetalice pentru țevi de aer comprimat
flexibile, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru reducerea frecării metalelor, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru acumulatoare de
lichid cu piston, straturi de foi pentru garnituri de
frână semiprocesate pentru vehicule, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru autoclave sau oale
sub presiune.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 7, 12, 17 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje agricole, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, servicii de construcții
hidraulice, consultanţă tehnică în domeniul
sistemelor hidraulice şi pneumatice, închiriere
de capsatoare pneumatice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, întreținerea de unelte manuale
pneumatice, instalare de sisteme pneumatice
pentru manipularea materialelor în vrac,
repararea pompelor, reparații sau întreținere
de pompe, reparații și întreținere de pompe,
închirieri de pompe de beton, servicii de
asistență pentru instalarea pompelor, reparare
și întreținere de pompe de vid, reparații și
întreținere de pompe de alimentare sau de
suprapresiune, recondiționarea de pompe de
vid și de piese ale acestora, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
pompe, reparare de filtre de aer, reparare de
aparate pentru filtrarea aerului, reparare de
filtre pentru mașini, electromotoare și motoare,
instalare de garnituri pentru ferestre, instalare de
garnituri pentru încuietori, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, întreținere și reparații de
componente și garnituri pentru clădiri

───────
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(210) M 2021 00553 (111)177371
(151) 26/01/2021
(732) RADU VASILE, STR.

FOCHISTILOR, NR. 20, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

VF VARITEC Fluid

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde deschis,

albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Uleiuri pentru circuite hidraulice, uleiuri
hidraulice pentru circuite de frânare, lichide
hidraulice, uleiuri pentru perne hidraulice, lichide
pentru frâne hidraulice, fluide pentru aparate
hidraulice, uleiuri pentru suspensii hidraulice,
adeziv din cauciuc pentru repararea anvelopelor
pneumatice, lichide organice folosite la pompele
cu vid, produse folosite la etanșarea pompelor
pentru anvelopele automobilelor, compoziții
pentru filtrare, materiale filtrante (substanțe
vegetale), materiale filtrante (substanțe
minerale), materiale filtrante (produse chimice),
substanțe de filtrare gazoase solide, substanțe
minerale utilizate în filtrare, agenți de filtrare
(substanțe minerale), materiale filtrante din
substanțe chimice, produse chimice pentru
filtrarea apei, materiale filtrante (materiale
plastice în stare brută), lianți pentru garniturile
automobilelor, polimeri folosiți la fabricarea
garniturilor de etanșare pentru podele.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor
pentru vehiculele terestre), componente de
cuplare și transmisie a mașinilor, cu
excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât unelte de
mână acționate manual, incubatoare pentru
ouă, mașini automate de vânzare, motoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice, supape
hidraulice, transportoare hidraulice, turbine
hidraulice, pompe hidraulice, cricuri hidraulice,

berbeci hidraulici, excavatoare hidraulice, unelte
hidraulice, ciocane hidraulice, comutatoare
acționate hidraulic, platforme mobile (hidraulice),
platforme hidraulice autopropulsate, unelte
electrice hidraulice, platforme elevatoare
hidraulice, circuite hidraulice pentru mașini,
pompe hidraulice cu servocontrol, controlere
de proces (hidraulice), suporturi pentru cricuri
hidraulice, elemente de acționare hidraulică,
lifturi mecanice și hidraulice, motoare hidraulice
pentru excavatoare, dispozitive hidraulice de
ridicat, echipamente de salvare hidraulice,
mecanisme hidraulice de ridicare, fierăstraie
hidraulice cu sârmă, dispozitive de ridicare
acționate  hidraulic,  prese  hidraulice  (pentru 
prelucrarea metalelor), valve hidraulice (piese 
pentru  mașini),  dispozitive  pentru deschiderea 
ferestrelor,  hidraulice,  cricuri  hidraulice 
montate  pe  remorcă,  dispozitive pentru 
deschiderea  ușilor,  hidraulice, mecanisme 
hidraulice  de  acționare  a  supapelor, instalații 
hidraulice  de  transport  prin  conducte,
comenzi hidraulice pentru mașini și motoare,
supape acționate automat prin comandă
hidraulică, dispozitive hidraulice de comandă
pentru mașini, dispozitive hidraulice de comandă
pentru motoare, dispozitive de închidere pentru
ferestre, hidraulice, cuplaje hidraulice ca piese
de mașini, acumulatoare hidraulice ca piese
de mașini, multiplicatoare hidraulice ca piese
de mașini, platforme aeriene mobile de lucru
(hidraulice), dispozitive hidraulice de acționare a
porților, expandoare hidraulice (pentru urgențe 
și salvare), foarfeci hidraulice(pentru urgențe 
și  salvare),  dispozitive  de control  al  procesului 
industrial  (hidraulice),  troliuri cu  acționare 
hidraulică  de  uz  maritim,  chei  hidraulice 
folosite în instalațiile de foraj, clești hidraulici 
(piese  de  mașini  de  construcții), instrumente 
pentru  comanda  și  controlul procesului 
(hidraulice),  mașini  de  ambutisat folosite  la 
asamblarea  furtunurilor  hidraulice, furtunuri 
(nemetalice)  pentru  transferul  energiei
hidraulice  la  mașini,  mașini  de  ambutisat 
folosite  la  pregătirea  furtunurilor hidraulice, 
unități  de  comandă  și  control al  procesului 
(hidraulice),  furtunuri  (metalice) pentru 
transferul energiei hidraulice în mașini, cupe 
folosite  împreună  cu  mașinile  de ridicare 
hidraulice,  furtunuri  (metalice)  folosite la 
sistemele  hidraulice  ale  mașinilor,  furtunuri
(nemetalice) folosite la sistemele hidraulice ale
mașinilor, transmisii hidraulice, altele decât cele
pentru  vehicule  terestre,  extensii  hidraulice 
pentru berbeci  (pentru  urgențe  și  salvare), 
motoarehidraulice rotative (altele decât cele 
pentru vehicule  terestre), cutii  de  viteze pentru
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transmisii hidraulice (altele decât cele
pentru vehiculele terestre), tambure de
înfășurat furtunuri, mașini de ambutisat
folosite la pregătirea asamblărilor de
furtunuri, pompe pentru fluide, instalații
de pompare de fluide, supape pentru
reglarea fluxului de fluide (mecanice),
mașini pentru etanșarea recipientelor pentru
ambalare, fitinguri pentru pulverizatoare (piese
pentru mașini), transportoare pneumatice,
șurubelnițe, pneumatice, cricuri pneumatice,
ciocane pneumatice, pompe pneumatice,
chei pneumatice, burghie pneumatice, unelte
pneumatice, capsatoare pneumatice, unelte
pneumatice (mașini), scule pneumatice
portabile, unelte industriale pneumatice, burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
aparate cu acționare pneumatică (mașini),
controlere de proces pneumatice, cuplaje pentru
aparate pneumatice, scule de mână pneumatice,
arcuri pneumatice pentru utilaje, prese cu
acționare pneumatică, pompe pneumatice de
gresare, elevatoare mecanice și pneumatice,
chei cu clichet pneumatice, pistoale pneumatice
pentru cuie, supape cu acționare pneumatică,
mecanisme de ridicare pneumatice (mașini),
cricuri pneumatice pentru ridicare (mașini),
dispozitive pneumatice pentru înșurubarea
piulițelor, comenzi pneumatice pentru mașini și
motoare, instalații pneumatice de transport prin
conducte, mecanisme pneumatice de acționare
a supapelor, dispozitive de comandă pneumatice
pentru motoare, dispozitive pneumatice de
acționare pentru controlarea valvelor, pompe
pneumatice pentru alimentarea cu gaze
ichefiate, instrumente pentru comanda și
controlul procesului (pneumatice), cilindri
pneumatici cu cablu (piese pentru mașini),
dispozitive de control pneumatice al procesului
industrial (mașini), unități de comandă și control
pneumatice al procesului (mașini), robineți
de descărcare (piese de mașini), robineți ca
piese de mașini, mecanisme cu clichet pentru
robinete (mașini), robinete sub formă de unelte
cu acționare mecanică (mașini), transportoare
hidraulice, mese hidraulice, motoare hidraulice,
motoare hidraulice pentru excavatoare, comenzi
hidraulice pentru mașini și motoare (mașini),
dispozitive hidraulice de comandă pentru
motoare, motoare hidraulice rotative (altele
decât cele pentru vehicule terestre), excavatoare
hidraulice, acumulatoare hidraulice (mașini),
acumulatoare hidraulice ca piese de mașini,
pompe hidraulice, ciocane hidraulice, unelte
hidraulice (mașini), turbine hidraulice, supape

hidraulice, cricuri hidraulice (mașini), platforme
elevatoare hidraulice, platforme mobile
(hidraulice), unelte electrice hidraulice, platforme
hidraulice autopropulsate, lifturi mecanice și
hidraulice, suporturi pentru cricuri hidraulice,
controlere de proces (hidraulice), pompe
hidraulice cu servocontrol, mecanisme hidraulice
de ridicare, cilindri hidraulici şi pneumatici, în
special toate produsele care aparţin sistemelor
hidraulice şi pneumatice, ciocane pneumatice,
transportoare pneumatice, palane pneumatice,
foarfece pneumatice, transportoare pneumatice,
burghie pneumatice, șurubelnițe, pneumatice,
șurubelnițe pneumatice, unelte pneumatice,
chei pneumatice, cricuri pneumatice, capsatoare
pneumatice, pompe pneumatice, unelte
industriale pneumatice, scule pneumatice
portabile, unelte pneumatice (mașini), burghie
pneumatice portabile, ciocane pneumatice
portabile, instalații de transport pneumatic,
supape cu acționare pneumatică, scule de mână
pneumatice, controlere de proces (pneumatice),
cuplaje pentru aparate pneumatice, prese cu
acționare pneumatică, arcuri pneumatice pentru
utilaje, aparate cu acționare pneumatică, chei cu
clichet  pneumatice,  pompe  pneumatice  de 
gresare,  elevatoare  mecanice  și pneumatice, 
pistoale pneumatice pentru cuie, mecanisme 
de  ridicare  pneumatice  (mașini), cricuri 
pneumatice pentru ridicare (mașini), dispozitive 
pneumatice  pentru  înșurubarea piulițelor, 
mașini  pneumatice  de  legat snopi,  aparate 
pentru  controlul  sistemului (pneumatice), 
extractoare  pneumatice  pentru ulei  uzat, 
dispozitive  pentru  deschiderea ferestrelor, 
pneumatice,  dispozitive  pentru deschiderea 
ușilor,  pneumatice,  dispozitive pneumatice  de 
închidere  a  ușilor,  instalații pneumatice  de 
transport prin conducte, cilindri pneumatici cu 
cablu  (piese  pentru mașini),  dispozitive  de 
control  al  procesului industrial  (pneumatice), 
pompe  pneumatice pentru  alimentarea  cu 
gaze  lichefiate, instrumente  pentru  comanda 
și  controlul procesului  (pneumatice),  dispozitive 
pneumatice de acționare pentru  controlarea 
valvelor, dispozitive  de  închidere  pentru 
ferestre, pneumatice,  supape  acționate 
automat prin comandă pneumatică, elemente 
de  comandă pneumatice  pentru  mașini, 
dispozitive  de comandă  pneumatice  pentru 
motoare,  comenzi pneumatice pentru  mașini 
și  motoare, mecanisme  pneumatice  de 
acționare  a supapelor,  injectoare  pneumatice 
de  combustibil pentru  motoare,  supape 
automate  de  control al  admisiei  pentru 
compresoare  pneumatice cu piston, dispozitive 
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12. Motoare hidraulice rotative pentru vehicule
terestre, circuite hidraulice pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru automobile, anvelope

pneumatice pentru deschiderea și închiderea 
ușilor  (organe  de mașini),  saci  de  ridicare 
pneumatici (pentruurgențe și salvare), unități 
de  comandă  și control  al  procesului 
(pneumatice),  pompe, pompe  submersibile, 
ejectoare  (pompe),  pompe marine,  pompe 
rotative,  pompe  aspirante, pompe  electrice, 
pompe  axiale,  pompe  (mașini), pompe 
centrifuge,  pompe  de  duș,  pompe  de
refulare, pompe de aerare, pompe pentru beton,
pompe pentru nămol, pompe de apă, pompe
de distribuire, pompe pentru fluide, pompe
de gresare, pompe de alimentare, pompe de
macerare, pompe de aer, pompe cu diafragmă,
pompe de presiune, pompe de combustibil,
supape pentru pompe, pompe cu spirală, pompe
de bere, pompe de santină, pompe de circulație,
pompe electrice submersibile, membrane pentru
pompe, pompe cu șurub excentric, pompe
cu roți dințate, pompe cu turbină verticală,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
rotative volumetrice, pompe de vid, pompe de
difuzie, pompe electrice de grădină, pompe
cu osmoză inversă, pompe, compresoare și
suflante, pompe de vid (mașini), pompe de vid
(mașini), pompe rotative cu lobi, rotoare pentru
pompe centrifuge, pompe pentru temperaturi
înalte, pompe electrice de apă, pompe cu
volum controlat, pompe de benzină contorizate,
pompe electrice pentru piscine, pompe de înaltă
presiune, pompe de gresare (mașiniunelte),
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
(mașini) pentru industria băuturilor, pompe de
apă pentru vehicule, pompe de eliminare a
depunerilor, pompe pentru instalații de încălzire,
valve de control pentru pompe, pietre pentru
aerarea acvariilor (pompe), lagăre pentru pompe
cu vid, pompe de apă pentru dușuri, pompe
elicoidale cu faze multiple, pompe rotative cu roți
dințate, pompe de combustibil (cu autoreglare),
pompe de injecție a combustibilului, pompe
robotizate cu aer comprimat, pompe de ulei
pentru motoare, pompe de drenare cu ulei,
pompe de combustibil pentru vehicule terestre,
pompe de ulei pentru vehicule terestre, pompe
de apă acționate cu motor, pompe de apă pentru
vehicule terestre, segmenți de piston pentru
pompe termice, pompe de aer (instalații de
garaje), pompe de căldură (piese pentru mașini),
pompe de apă folosite la motoare, pompe pentru
extragerea de lichide (mașini), pompe centrifuge
pentru unitățile de condensare, pompe de vid
și  de  refulare, pompe  pentru  extragerea  de 
vapori  (mașini), pompe  folosite  în  industria 
alimentară (mașini), pompe pentru extracția de 
gaze  (mașini),  mașini de  aprovizionare  cu 
apă  (pompe),  pompe pentru  motoare  de 
vehicule terestre, pompe de apă pentru băi spa,

pompe  cu  diafragmă pentru  pomparea 
materialului lichid, pompe cu diafragmă pentru 
pomparea materialelor fluide,pompe de gresat 
acționate cu aer comprimat,pompe de aerare 
pentru corpuri  de apă, pompe pentru instalația 
de răcire a motoarelor, pompe de combustibil 
pentru  vehiculele  cu  motor, pompe 
(componente ale mașinilor sau ale motoarelor), 
pompe  cu  diafragmă  pentru  pomparea 
materialelor semi-lichide,  pompe  de  apă 
pentru  aerarea bazinelor  cu  apă,  pistoale 
pentru  pompe  de alimentare  cu  carburant, 
pompe de apă pentruutilizare în acvarii, pompe
 de apă pentru utilizare în terarii, pompe cu jet 
pentru  generare  de  vid, pompe  electrice  de 
apă  pentru  băi  spa,  pompe de  distribuție  a 
combustibilului  pentru  stațiile  de alimentare, 
pompe de apă pentru  unități  de filtrare  a  apei, 
pompe  de  presiune  pentru  mașini și  instalații 
de  spălat,  pompe  cu  autoreglare  (altele 
decât  cele  pentru  furnizare  de  combustibil la 
stațiile  de  alimentare),  filtre-presă  pentru
mașini, filtre de ulei, filtre de combustibil,
filtre de gaz (mașini), mașinide filtrat, filtre
pentru mașini, filtre de ulei pentru motoare,
filtre ca piese pentru motoare, filtre ca piese
pentru mașini, unități transportabile de filtrare
(mașini), filtre de ulei (piese pentru mașini),
filtre de aer pentru scopuri mecanice, filtre
de aer pentru motoarele automobilelor, filtre
pentru motoare cu combustie internă, mașini
pentru fabricarea tijelor cu filtru, filtre-presă
pentru prelucrarea substanțelor chimice, mașini
de filtrat, separatoare și centrifuge, filtre de
combustibil pentru motoarele vehiculelor, filtre
cu flux reversibil (piese pentru mașini), filtru
separator de grăsimi (piese pentru mașini), filtre
(organe de mașini sau de motoare), mașini de
filtrare pentru prelucrarea substanțelor chimice,
filtre cu membrană utilizate ca piese de mașini,
filtre pentru curățarea aerului de răcire pentru
motoare, garnituri de chiulasă, garnituri de
frână pentru mașini, garnituri metalice pentru
motoarele vehiculelor, garnituri de cazane de
mașini, garnituri nemetalice pentru motoare
de vehicule, garnituri pentru motoarele cu
combustie internă, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de carde (piese de
mașini de cardat), garnituri metalice pentru
tuburi (piese de motor), garnituri metalice pentru
conducte (piese de motor), garnituri de volante
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
garnituri de frână, altele decât cele pentru
vehicule.
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pneumatice, bărci pneumatice, vehicule
pneumatice și spațiale, pompe pentru umflarea
anvelopelor pneumatice, dispozitive de control
de transmisii pneumatice pentru vehicule
terestre, părți și accesorii pentru vehicule
pneumatice și spațiale, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocurilor în cabina șoferului, arcuri
pneumatice pentru amortizarea și locului la
scaunul șoferului, camere de aer pneumatice
pentru roți de vehicule, anvelope pneumatice
și camere de aer pentru motociclete, osii
pentru sisteme de suspensie pneumatice ale
vehiculelor, pompe pentru umflat pneuri, pompe
de aer pentru motociclete, pompe pentru
umflarea anvelopelor vehiculelor, pompe de
aer pentru automobile, pompe manuale pentru
umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de aer
(accesorii pentru vehicule), pompe de picior
pentru umflarea pneurilor vehiculelor, pompe de
biciclete și vehicule pe două roți, pompe de
aer pentru umflarea cauciucurilor de bicicletă,
pompe cu aer comprimat (accesorii pentru
vehicule), pompe de aer pentru vehicule cu
motor pe două roți sau biciclete, garnituri
pentru frână, garnituri de frână pentru vehicule
terestre, garnituri inelare pentru rezervoare de
combustibil pentru vehicule terestre.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal, furtunuri
hidraulice  din  plastic,  garnituri  de  etanșare 
hidraulice,  furtunuri  hidraulice  din  cauciuc,
furtunuri hidraulice (nemetalice, altele decât
piesele sistemelor de vehicule hidraulice),
furtunuri nemetalice subterane, furtunuri de
aer, acoperiri pentru furtunuri, bandaje pentru
furtunuri, furtunuri reglabile nemetalice, furtunuri
de cauciuc, furtunuri din cauciuc, racorduri
nemetalice pentru furtun, furtun flexibil din
plastic, furtunuri de radiator nemetalice, furtunuri
flexibile din cauciuc, furtunuri confecționate
din cauciuc, furtunuri adaptate pentru irigație,
manșoane nemetalice pentru furtunuri, furtunuri
de aer condiționat, furtunuri industriale din
plastic, furtunuri nemetalice de presiune,
furtunuri din materiale textile, furtunuri pentru
unelte pneumatice, furtunuri industriale din
cauciuc, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
furtun  cu  cot  cu  flanșă,  tuburi  de  furtun  din 
cauciuc, furtunuri flexibile preizolate îmbinate 
(nemetalice),  furtunuri  flexibile  realizate din 
cauciuc,  furtunuri  flexibile  pentru  transportul
lichidelor, furtunuri nemetalice de uz industrial,
furtunuri pentru aer, nu din metal, furtunuri de

plastic de uz agricol, furtunuri din cauciuc de uz
agricol, țevi pentru furtunuri flexibile din plastic,
furtunuri întărite cu fibre de sticlă, furtunuri
flexibile   realizate    din   materiale   polimerice,
urtunuri  flexibile  nemetalice  realizate din 
cauciuc, cuplaje nemetalice pentru furtunuride 
incendiu,  cuplaje  nemetalice  folosite împreună 
cu  furtunurile,  furtunuri  de  plastic destinate 
utilizării  la  țevării,  furtunuri  de mare  presiune 
din  fibră  vulcanizată,  furtunuri flexibile 
nemetalice  realizate  din  cauciuc  sintetic,
furtunuri flexibile nemetalice realizate din
materiale textile, furtunuri de conectare pentru
injectoare de vehicule, inele de etanșare pentru
racorduri de furtunuri (nemetalice), furtunuri
flexibile nemetalice din cauciuc întărite cu
sârmă, furtunuri flexibile din silicon întărite
cu materiale textile, furtunuri din cauciuc
pentru aparatele de aer condiționat, furtun
flexibil din materiale plastice cu inserții de
sârmă, furtunuri flexibile preizolate îmbinate
(nemetalice) folosite la motoarele vehiculelor,
furtunuri flexibile nemetalice din cauciuc sintetic
ranforsat cu material textil, conducte, tuburi,
furtunuri flexibile și accesoriile lor (inclusiv
supape) și fitinguri pentru conducte rigide,
toate nemetalice, țevi, tuburi și furtunuri flexibile
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
nemetalice, garnituri pentru fluide, garnituri
hidroizolante, garnituri nemetalice, garnituri de
etanșare, material de garnituri (de izolare),
garnituri pentru îmbinări, garnituri confecționate
din cauciuc, garnituri de etanșare (altele decât
garniturile fibroase pentru nave), garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri
confecționate din cauciuc pentru transmisii,
garnituri de etanșare de uz industrial, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru racorduri, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru conducte,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
suspensii pneumatice, elemente de ermetizare
a garniturilor folosite la instalații de apă și
canal, garnituri de etanșare (nemetalice) folosite
la recipiente sub presiune placate cu sticlă,
materiale de etanșare, simeringuri (etanșare),
profiluri de etanșare nemetalice, dispozitive
de etanșare nemetalice, ansambluri pentru
etanșare (nemetalice), racordare de cilindru
(etanșări), garnituri de etanșare, materiale de
etanșare și filtre, compoziții pentru etanșarea
țevilor, garnituri pentru etanșarea îmbinărilor,
materiale pentru etanșare și izolare, dispozitive
de etanșare în combinații, garnituri de
etanșare pentru conducte, masticuri de etanșare
pentru țevi, dispozitive de etanșare capsulate
nemetalice, garnituri de etanșare pentru cilindri,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
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etanșare (nemetalice) pentru conducte, garnituri
de azbest pentru supape, garnituri de azbest
pentru pistoane, garnituri de ambreiaj și
frână, garnituri pentru schimbătoare de căldură,
garnituri de etanșare axiale (nemetalice),
garnituri de cauciuc pentru borcane, spumă
folosită ca garnituri pentru compartimentele
motoarelor, garnituri de etanșare sub formă
de inele, garnituri de protecție pentru bruiaje
electromagnetice, garnituri confecționate din
cauciuc pentru motoare, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru racorduri, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru amortizoare,
garnituri confecționate din cauciuc pentru țevile
de eșapament, fibre de plastic folosite la
fabricarea garniturilor, garnituri de etanșare
sub formă de foi, garnituri de etanșare de
grafit pentru îmbinări, garnituri de etanșeizare
folosite ca izolații impermeabile, garnituri pentru
segmentele de izolare ale pasajelor, garnituri de
etanșare din grafit pentru supape, garnituri de
etanșare nemetalice (altele decât cele pentru
vapoare), garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru prevenirea scurgerilor de lichide, garnituri
de etanșare (nemetalice) pentru prevenirea
scurgerilor de gaze, compus de etanșare pentru
garnituri folosite în industria automobilistică,
garnituri de etanșare (nemetalice) pentru
aplicații în domeniul automobilistic, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre,
garnituri nemetalice pentru țevi de aer comprimat
flexibile, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru reducerea frecării metalelor, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru acumulatoare de
lichid cu piston, straturi de foi pentru garnituri de
frână semiprocesate pentru vehicule, garnituri de
etanșare (nemetalice) pentru autoclave sau oale
sub presiune.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 7, 12, 17 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să
le cumpere comod, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații prin internet privind
vânzarea de automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

compuși de etanșare cu filet, produse de
etanșare cu silicon, articole confecționate
din cauciuc pentru etanșare, elemente de
etanșare realizate din cauciuc, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru cabluri, materiale
de etanșare din cauciuc siliconic, dispozitive de
etanșare nemetalice pentru conducte, materiale
de etanșare în vederea impermeabilizării,
dispozitive de  etanșare pentru îmbinări între 
țevi,  garnituri de  etanșare  de  grafit  pentru 
îmbinări, benzide etanșare confecționate din 
cauciuc  sintetic, inele  de  etanșare  nemetalice 
pentru  axe  radiale, articole  confecționate  din 
cauciuc  sintetic  pentru etanșare,  fitinguri 
nemetalice  pentru  țevi,  fitinguri pentru  țevi 
(racorduri)  nemetalice,  fitinguri,  nu  din metal, 
pentru  țevi  flexibile,  fitinguri  pentru  țevi
(racorduri)  nemetalice  (piese  pentru  țevi  de 
apă  rigide),  garnituri  de  etanșare hidraulice, 
elemente hidraulice şi pneumaticecum ar fi:
furtunuri de presiune hidraulice, industriale, de 
inox,  de  spălare,  de  aer condiţionat,  garnituri 
de  etanşare  şi  elemente de  ghidare 
hidraulice şi pneumatice, obţinuteprin strunjire
 de  materiale,  furtunuri  pentru  unelte
pneumatice, garnituri de etanșare (nemetalice)
pentru  suspensii  pneumatice,  fibre  de  plastic
destinate utilizării la fabricarea inserțiilor pentru
anvelope pneumatice, garnituri de etanșare
de grafit pentru pompe, garnituri de etanșare
din grafit pentru pompe, îmbinări și supape,
căptușeli sintetice folosite la filtrare, pentru
filtre, materiale filtrante (materiale plastice
sau spongioase semiprelucrate), embrane și
materiale de filtrare sintetice semiprocesate,
materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, garnituri nemetalice, garnituri
hidroizolante, garnituri torice, garnituri pentru
fluide, garnituri pentru camioane, garnituri de
etanșare, garnituri pentru îmbinări, garnituri de
etanșare, material de garnituri, garnituri pentru
ambreiaje, garnituri pentru automobile, garnituri
pentru  bare,  garnituri  pentru  vehicule
comerciale, garnituri confecționate din cauciuc,
garnituri de etanșare (altele decât garniturile
fibroase pentru nave), garnituri de frână
semiprelucrate, garnituri pentru etanșarea
îmbinărilor, garnituri pentru îmbinări la pavaje,
garnituri pentru guri de acces, seturi de
garnituri pentru supape, garnituri de etanșare
pentru conducte, umpluturi pentru garnituri
de etanșare, garnituri de etanșare pentru
cilindri, garnituri de etanșare de uz industrial,
garnituri confecționate din cauciuc pentru
transmisii, materiale semiprelucrate pentru
garnituri de frână, garnituri de etanșare
(nemetalice) pentru lubrifianți, garnituri de
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acumulatori, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lubrifianți, servicii de comenzi automate de
stoc pentru întreprinderi, intermediere de afaceri
în cumpărarea și revânzarea de instalații și
sisteme hidraulice și pneumatice, precum și
părți și componente ale acestora, care nu
sunt incluse în alte clase, științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (inspecție ), de urgență (salvare)
și echipamente educaționale și instrumente,
aparate și instrumente pentru ghidarea,
distribuirea, transformarea, stocarea, reglarea și
controlul electricității, materiale de constructii,
nu din metal, țevi rigide, nu din metal, pentru
constructii, structuri transportabile, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje agricole.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, instalare de echipamente
hidraulice, servicii de construcții hidraulice,
recondiționarea ambreiajelor pentru camioane
hidraulice, recondiționarea frânelor pentru
camioane hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
servicii de asistență în domeniul fisurare
hidraulică, întreținere și reparații de sisteme
de încorporează furtunuri care conduc fluide,
servicii de pompare a fluidelor, instalare de
armături și garnituri pentru clădiri, închiriere de
capsatoare pneumatice, întreținerea de unelte
manuale pneumatice, servicii de construcții
hidraulice, consultanţă tehnică în domeniul
sistemelor hidraulice şi pneumatice, închiriere
de capsatoare peumatice, recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane pneumatice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
pneumatice, întreținerea de unelte manuale
pneumatice, instalare de sisteme pneumatice
pentru manipularea materialelor în vrac,
repararea pompelor, reparații sau întreținere
de pompe, reparații și întreținere de pompe,
închirieri de pompe de beton, servicii de
asistență pentru instalarea pompelor, reparare
și întreținere de pompe de vid, reparații și
întreținere de pompe de alimentare sau de
suprapresiune, recondiționarea de pompe de
vid și de piese ale acestora, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
pompe, reparare de filtre de aer, reparare de
aparate pentru filtrarea aerului, reparare de
filtre pentru mașini, electromotoare și motoare,
instalare de garnituri pentru ferestre, instalare de

garnituri pentru încuietori, instalare de armături și
garnituri pentru clădiri, întreținere și reparații de
componente și garnituri pentru clădiri.

───────

(210) M 2021 00559 (111)176774
(151) 27/01/2021
(732) SE-CURE PHARMACEUTICALS

LTD., 1 HAARAVA ST., P.O. BOX
299, BEN-GURION AIRPORT,
AIRPORT CITY, ISRAEL

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRIZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse alimentare pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare de uz medical, aditivi
nutriționali pentru scopuri medicale pentru
utilizare în alimente și suplimente dietetice
pentru consum uman, preparate farmaceutice
pentru tratarea prostatei.

───────

(210) M 2021 00577 (111)177278
(151) 27/01/2021
(732) S.C. CONCORDE GRUP S.R.L.,

ALEEA GAROFIŢEI NR. 24B,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BALADA MARKET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2021 00595 (111)177236
(151) 27/01/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900155, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040033,
ROMANIA

(540)

Merlin

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

30. Biscuiți, fursecuri, napolitane.
35. Administrarea afacerilor comerciale în
ce privește biscuiți, fursecuri, napolitane,
publicitate, servicii de comerț cu ridicata și
cu amănuntul cu biscuiți, fursecuri, napolitane,
marketing pentru biscuiți, fursecuri, napolitane.
39. Servicii de distribuție cu biscuiți, fursecuri,
napolitane.

───────

(210) M 2021 00596 (111)177237
(151) 27/01/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900155, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040033,
ROMANIA

(540)

Merlin

(531) Clasificare Viena: 01.01.01; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Global Deep Sea Blue)

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

30. Biscuiți, fursecuri, napolitane.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biscuiți, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu biscuiți, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu biscuiți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fursecuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fursecuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu fursecuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu napolitane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu napolitane, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu napolitane,
administrarea afacerilor comerciale, publicitate
și marketing cu privire la biscuiți, napolitane,
fursecuri.

───────
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(210) M 2021 00609 (111)176710
(151) 28/01/2021
(732) COSMIN-DANIEL DAVID, CAR.

STADION, BL. 7, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ TIMIŞ, LUGOJ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Raven group

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov, violet, violet
închis

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

11. Abajururi, suporturi de abajururi, abajururi
de sticlă pentru lămpi, abajururi opace pentru
lămpi, abajururi pentru surse de lumină, abajururi
pentru lămpi de masă, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
aparate de iluminat cu ecran plat, aparate de
iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu led,
becuri cu halogen, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de lămpi,
becuri fluorescente, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru

iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, corpuri hid (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
hid (cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul scenic, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, difuzoare
(iluminat), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat pentru
vitrine, dispozitive de luminat pentru vitrine,
dispozitive pentru suspendarea lămpilor, ecrane
de direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, filamente pentru lămpi electrice,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru lămpi,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande luminoase,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, globuri disco cu lumini,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat stradal, iluminat pentru stative pentru
partituri, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
instalații de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru filmări, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
crăciun, lămpi alimentate cu energie solară,
lampadare, lămpi cu led, lămpi cu arc, lămpi cu
arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu gaz,
lămpi cu halogen, lămpi cu incandescență pentru
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instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lampi
de podea, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de laborator, lămpi de masă, lămpi de
plafon suspendate, lămpi de siguranță cu leduri,
lămpi de siguranță, lămpi din sticlă, lămpi
electrice, lămpi electrice de mână (altele decât
cele de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile, lămpi
fluorescente, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru cărți,
lămpi pentru inspecție, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru mineri, lămpi reflectoare, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lanterne cu leduri, lanterne cu
lentilă fresnel, lanterne de iluminat, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, lanterne în formă
de stilou, leduri ambientale, lumânări cu led-
uri, lumânări electrice, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lumânări electrice
acționate cu baterii, luminatoare led, lumini led
pentru iluminatul public, lumini led subacvatice,
lumini ambientale, lumini de control, lumini de
studio, lumini decorative, lumini de veghe (altele
decât lumânări), lumini electrice de sărbători,
lumini pentru citit, lustre, mașini cu lumini led,
panouri luminoase, plafoniere, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de iluminat, proiectoare
de lumină, reflectoare, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, seturi decorative de
iluminat pe gaz, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, spoturi pentru iluminatul
casnic, spoturi pentru mobilier, sticle de lampă,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi pentru
lămpi neelectrice, suporturi pentru lămpi, surse
de lumină prin electroluminiscență, tuburi de
iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, veioze de noptieră, ventilatoare

de tavan cu lumini integrate, aparate cu aer
cald, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor cu
aer cald (de uz industrial), aparate cu senzori
de temperatură (valve termostatice) folosite la
radiatoare de încălzire centrală, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de aer condiționat
pentru ferestre (de uz industrial), aparate de aer
condiționat pentru încăperi, aparate de încălzire
a aerului, aparate de încălzire ambientală,
aparate de încălzire centrală, aparate de
încălzire cu aer cald, aparate de încălzire cu
halogen, aparate de încălzire de uz casnic,
aparate de încălzire electrice, aparate de
încălzire prin pardoseală, aparate de încălzit,
aparate electrice de încălzire, aparate electrice
de încălzire de cameră, aparate electrice pentru
răcirea încăperilor (de uz casnic), aparate
pentru circularea aerului, aparate pentru suflarea
aerului rece, ventilatoare de aer condiționat,
dispozitive de inducție a aerului (aer condiționat),
aparate mobile de aer condiționat, aparate de
aer condiționat portabile, instalații centralizate
de aer condiționat, aparate de aer condiționat
pentru ferestre, unități de aer condiționat pentru
locuințe, filtre pentru aparate de aer condiționat,
ventilatoare pentru instalații de aer condiționat,
ventilatoare pentru aparate de aer condiționat,
filtre de aer pentru unitățile aparatelor de aer
condiționat, instalații de aer condiționat pentru
mașini, instalații de aer condiționat de uz
comercial, aparate de aer condiționat de uz
comercial, instalații de aer condiționat de uz
agricol, instalații de aer condiționat pentru uz
casnic, aparate de aer condiționat pentru uz
casnic, aparate de aer condiționat de tip central,
aparate de aer condiționat folosite în transport,
ventilatoare (componente ale instalațiilor de
aer condiționat), aparate de aer condiționat
montate pe ferestre, instalații de aer condiționat
de uz casnic, aparate de aer condiționat de
uz industrial, instalații de aer condiționat de
uz industrial, instalații și aparate de ventilație
(aer condiționat), instalații centralizate de aer
condiționat, de uz casnic, panouri de aer
condiționat, utilizate pentru camere frigorifice,
aparate de aer condiționat pentru camere pentru
prelucrarea datelor, aparate de aer condiționat
cu motor prin inducție (de uz industrial),
colectoare termice solare (încălzire).
24. Așternuturi cu volane, articole textile utilizate
ca lenjerie de pat, cearșafuri, cearșafuri
(cearceafuri) cu (tiv) elastic, cearșafuri de
pat din hârtie, cearșafuri din plastic (care nu
sunt cearșafuri pentru incontinență), cuverturi
de pat (pături), cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat (pături)
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confecționate din bumbac, cuverturi tricotate,
fețe de pernă, fețe de pernă din hârtie, fețe
de plapumă, huse de saltea ajustabile, huse
pentru pilote și plăpumi, huse pentru saltele,
huse pentru saltea, lenjerie de pat de unică
folosință din hârtie, lenjerie de pat de unică
folosință din material textil, lenjerii de pat cu
falduri, lenjerii de pat cu volane, lenjerii de
pat din material textil nețesut, lenjerii de pat
și fețe de mese, lenjerii din frotir, învelitori de
pat, pilote (plăpumi din puf de gâscă), pleduri,
plăpumi, plăpumi cu puf de gâscă, plăpumi
de puf, pături absorbante, pături de bumbac,
pături tip pled, saci de dormit (lenjerii), țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), articole
din materiale textile impermeabile la bucată,
prosoape, prosoape turcești, prosoape de față,
prosoape cu glugă, prosoape de mâini, prosoape
din frotir, prosoape pentru față, prosoape
de plajă, prosoape de bucătărie, prosoape
pentru copii, prosoape de baie, prosoape din
materiale textile, prosoape pentru șters sticlă,
prosoape (textile) pentru plajă, prosoape de
uscat vesela, prosoape de șters paharele,
prosoape mari de baie, prosoape de baie mari,
prosoape confecționate din materiale textile,
prosoape (textile) pentru copii mici, prosoape
din bumbac japonez (tenugui), prosoape de
bucătărie (materiale textile), prosoape textile
pentru uscarea părului, prosoape pentru față din
materiale textile, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie, lenjerie de casă, inclusiv prosoape de
față, prosoape de baie sub formă de mănuși,
prosoape de mâini confecționate din materiale
textile, prosoape din materiale textile vândute
la pachet, prosoape din materiale textile pentru
exerciții fizice.
25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,

bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile (articole
de îmbrăcăminte), chiloți, cămăși rezistente
la vânt, cămăși stil sport, cămăși și furouri,
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi trei-sferturi,
colanți cu bretele, colanți pentru atletism,
combinezoane (articole de îmbrăcăminte),
confecții (articole de îmbrăcăminte), compleuri
de dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie), haine din lână, haine pentru copii,
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haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
lungi, jachete pentru bărbați, jachete pentru
femei, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru ochi,
neglijeuri (articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantalonași pentru bebeluși, pantalonași tiviți
cu volănașe, pantaloni bufanți până la
genunchi, pantaloni cargo, pantaloni colanți,
pantaloni colanți pentru gravide, pantaloni de
antrenament, pantaloni de corp, pantaloni de
ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni pentru
gravide, pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni scurți pentru box,
pantaloni scurți pentru gravide, pantaloni sport,
papioane, pardesie scurte, pardesiuri, pelerine,
pelerine damă, pijamale, pijamale pentru fetițe,
pijamale pentru gravide, pulovere, ponchouri,
pulovere cu glugă, pulovere cu guler pe
gât, pulovere cu guler rotund, pulovere cu
guler înalt, pulovere cu gât în formă de
v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere fără
mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii

pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete
peste genunchi, șosete și ciorapi, sutiene
fără bretele, sutiene și brasiere, taioare,
topuri (articole vestimentare), topuri (cămăși
fără mâneci), topuri cu spatele gol, trenciuri,
trening (pantaloni de), treninguri (pentru sport),
treninguri de nailon și bumbac, tricotaje (articole
de îmbrăcăminte), tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, papuci de baie,
sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
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protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole
de îmbrăcăminte), turbane, viziere (articole de
îmbrăcăminte), viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport.
28. Accesorii de mobilier pentru păpuși,
accesorii pentru copt și gătit de jucărie, accesorii
pentru haine de păpuși, accesorii pentru păpuși,
aeronave de jucărie, animale de jucărie, animale
de jucărie cu motor, aparate pentru jocuri, arme
de jucărie, arme ninja de jucărie, armură de
jucărie, avioane de jucărie, baloane (jucării),
baghete magice de jucărie, avioane de jucărie
cu telecomandă, bani de jucărie, bastoane
luminoase cu leduri (jucării), bastoane pentru
majorete, biciclete de jucărie, bile de joc,
binocluri de jucărie, bowling (jocuri), bărci de
jucărie, bărci de jucărie în miniatură, camioane
de jucărie, capse detonante (jucării), case de
jucărie modulare, case de păpuși, castele de
jucărie, căluți-balansoar (jucării), cărucioare de
jucărie, cărucioare pentru păpuși, căsuțe de
jucărie, căști pentru păpuși, chitare de jucărie,
coarde de sărit, corturi de joacă, covoare de
joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console
de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune (jucării),
figurine cu gât flexibil (jucării), figurine de acțiune
(jucării), figurine de jucărie, figurine de jucărie
care pot lua diferite forme, flori de jucărie,
fluiere (jucării), găleți (articole de joacă), garaje
de jucărie, goarne de jucărie, jocuri, jucării,
jucării care se suprapun, jucării comercializate
la set, jucării cu baterii, jucării cu apă, jucării cu
cheiță, jucării cu roți, jucarii de desenat, jucării
de bambus, jucării cu telecomandă, jucării de
construit, jucării de construit care se îmbină,
jucării de călărit, jucării de exterior, jucării de
lemn, jucării de pluș, jucării de nisip, jucării

din lemn, jucării din metal, jucării din pânză,
jucarii inteligente, jucării din plastic, jucării din
pluș inteligente, jucării din plastic pentru baie,
jucării flexibile, jucării pentru copii, jucării pentru
apă, jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
sub formă de imitații de alimente, jucării robot
care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule
(jucării), machete de trenuri (jucării), machete
de structuri (jucării), machete de rachete de
jucărie, machete de motoare pentru automobile,
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu radio
comandă, machete în miniatură de mașini (jucării
sau articole de joacă), machete de elicopter
(jucării), locuri de joacă, machete de jucării sub
formă de mașini, măști de jucărie, marionete
(jucării), mașini automate pentru jocuri, mașini
de jucărie cu pedale, mâncare de jucărie, mingi
de joc, mingi pentru jocuri, miniaturi pentru
jocuri, păpuși, mori de vânt de jucărie, moriști
de vânt (jucării), paturi de păpuși, pești de
jucărie, personaje umane de jucărie, piane de
jucărie, personaje de jucărie fantastice, piese de
zmeu (jucării), piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale
cu aer comprimat (jucării), puști de jucărie,
puzzle-uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri,
jucării de plastilină inteligentă, plastilină de
jucărie, plastilină fosforescenta, pistoale de apă
(jucării), pomi de crăciun de jucărie, sănii
(echipament recreativ), săbii de jucărie, săgeți de
jucărie, puzzle-uri logice de manipulat, puzzle-
uri mozaic, rachete de jucărie, roboți de jucărie,
săgeți și arcuri de jucărie, seturi de asamblare
de figurine, seturi de baghete și soluție de
făcut baloane (jucării), seturi de bucătărie de
jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi de
cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării
cu unelte de tâmplărie, seturi de machete de
avioane (jucării), seturi de machete de mașini
de curse (jucării), seturi de machete de tren,
seturi de masă de jucărie, seturi de păpuși,
seturi de piese (vândute în întregime) pentru
construirea de machete (jucării), seturi de tipărire
de jucărie, seturi de tren (jucării), sfori pentru
zmeie (jucării), tablă de șah sau de dame, titireze
(jucării), ținte (jucării), trambuline, ursuleți de
pluș, vagoane de jucărie, vehicule de jucărie
cu scaune, vehicule cu patru roți pentru copii
(jucării), vehicule (jucării), vehicule de jucărie
pentru copii, vehicule de jucărie pentru călărit,
vehicule de jucărie motorizate pentru călărit,
xilofoane sub formă de jucării muzicale, vehicule
în miniatură turnate (jucării), vehicule robot de
jucărie care se transformă, yoyo, zmeie.
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume

de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
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gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu încHIDere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și

femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu talpă
joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi
din piele, pantofi fără șireturi, papuci de casă,
papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte), sandale,
sandale bărbătești, sandale cu șiret între degete,
sandale de damă, sandale pentru bebeluși,
sandale tip sabot, sneakers, șlapi, teniși, șosete
joase pentru încălțăminte, articole cu cozoroace
care servesc la acoperirea capului, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole din piele
care servesc la acoperirea capului, articole
termice pentru acoperirea capului, bentițe
antitranspirante pentru cap, bentițe cu protecții
pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe pentru
cap, berete, berete din lână, bonete, bonete de
noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, carcase de pălării,
cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare,
pălării din blană, pălării din lână, pălării mici,
pălării pentru femei, pălărioare de soare, sepci
cu cozoroc, șepci (articole de îmbrăcăminte),
turbane, viziere, viziere (șepci), șepci sportive,
șepci și căciuli pentru sport abajururi, suporturi
de abajururi, abajururi de sticlă pentru lămpi,
abajururi opace pentru lămpi, abajururi pentru
surse de lumină, abajururi pentru lămpi de masă,
accesorii de iluminat pentru exterior, accesorii
electrice de iluminat, accesorii de sisteme
de iluminare cu fibră optică, accesorii pentru
aplice de perete (altele decât comutatoare),
accesorii pentru corpuri de iluminat, accesorii
pentru iluminatul electric, acoperiri de sticlă
sub formă de accesorii pentru corpurile de
iluminat solare, ansambluri de iluminat cu LEDuri
pentru firme luminoase, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), aparate de iluminat cu ecran plat, aparate
de iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat fluorescente,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, bare luminoase, bastoane
luminoase chemiluminiscente, becuri cu LED,
becuri cu halogen, becuri de format mic, becuri
de iluminat, becuri de lanternă, becuri de lămpi,
becuri fluorescente, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru proiectoare,
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benzi de lumină, bețe fosforescente, butoane
de comandă iluminate, cabluri luminoase pentru
iluminat, cabluri suspendate (accesorii pentru
iluminare), candelabre electrice, coloane de
rectificare, corpuri HID (cu descărcare de mare
intensitate) pentru iluminatul arhitectural, corpuri
HID (cu descărcare de mare intensitate) pentru
iluminatul scenic, corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
arhitectural cu halogen, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în jos, corpuri de iluminat
cu halogen, corpuri de iluminat de siguranță,
corpuri de iluminat de uz casnic, corpuri de
iluminat fluorescent pentru interior, corpuri de
iluminat fluorescente pentru iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
scenic, corpuri de iluminat incandescent, corpuri
de iluminat industriale, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, difuzoare
(iluminat), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), dispozitive de
iluminat pentru grădină, dispozitive de iluminare
computerizate, dispozitive de iluminat pentru
vitrine, dispozitive de luminat pentru vitrine,
dispozitive pentru suspendarea lămpilor, ecrane
de direcționare a luminii, ecrane pentru controlul
luminii, electrozi de cărbune pentru lămpi cu
arc, felinare, filamente pentru lămpi electrice,
filtre pentru lămpi electrice, filtre pentru lămpi,
ghirlande de lumini colorate, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande
electrice luminoase, ghirlande luminoase,
globuri cu oglinzi (accesorii de iluminat),
ghirlande luminoase pentru decorațiuni festive,
globuri de lămpi, globuri disco cu lumini,
iluminat de siguranță, iluminat pentru expoziții,
iluminat stradal, iluminat pentru stative pentru
partituri, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminat, instalații de
iluminat cu fibră optică, instalații de iluminat de
urgență, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
destinate utilizării la sisteme de securitate,
instalații de iluminat pentru exterior, instalații
de iluminat pentru filmări, instalații luminoase,
instalații luminoase de Crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul de
Crăciun, lămpi alimentate cu energie solară,
lampadare, lămpi cu LED, lămpi cu arc, lămpi cu

arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi cu gaz,
lămpi cu halogen, lămpi cu incandescență pentru
instrumente optice, lămpi cu incandescență și
accesorii pentru acestea, lămpi cu infraroșu,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lampi
de podea, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,
lămpi de birou, lămpi de căutare portabile,
lămpi de buzunar portabile (pentru iluminat),
lămpi de iluminat, lămpi de iluminat pentru
exterior, lămpi de descărcare cu intensitate
înaltă, lămpi de iluminat pentru proiectoare,
lămpi de laborator, lămpi de masă, lămpi
de plafon suspendate, lămpi de siguranță cu
LEDuri, lămpi de siguranță, lămpi din sticlă, lămpi
electrice, lămpi electrice de mână (altele decât
cele de uz fotografic), lămpi electrice de noapte,
lămpi electrice incandescente, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi flexibile, lămpi
fluorescente, lămpi incandescente, lămpi pentru
camping, lămpi pentru corturi, lămpi pentru cărți,
lămpi pentru inspecție, lămpi pentru creșterea
plantelor, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru mineri, lămpi reflectoare, lămpi în formă
de lumânări, lampioane chinezești electrice,
lampioane din hârtie fără suport, lampioane din
hârtie, portabile, lanterne cu LEDuri, lanterne
cu lentilă fresnel, lanterne de iluminat, lanterne
pentru cap, lanterne pentru căști, lanterne pentru
iluminat, lanterne pentru scufundări, lanterne
reîncărcabile, lanterne solare, lanterne în formă
de stilou, LEDuri ambientale, lumânări cu LED-
uri, lumânări electrice, lămpi uv cu halogen
pentru vapori de metale, lumânări electrice
acționate cu baterii, luminatoare LED, lumini LED
pentru iluminatul public, lumini LED subacvatice,
lumini ambientale, lumini de control, lumini de
studio, lumini decorative, lumini de veghe (altele
decât lumânări), lumini electrice de sărbători,
lumini pentru citit, lustre, mașini cu lumini LED,
panouri luminoase, plafoniere, proiectoare de
lumini laser, proiectoare de iluminat, proiectoare
de lumină, reflectoare, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de lămpi, reflectoare de
scenă, reflectoare manuale, reflectoare pentru
biciclete, reflectoare pentru controlul luminilor,
reflectoare pentru corpuri de iluminat la scară
mare, sisteme de iluminat de siguranță acționate
prin celule fotoelectrice, seturi decorative de
iluminat pe gaz, sisteme electrice de iluminare
suspendate pe șină, spoturi pentru iluminatul
casnic, spoturi pentru mobilier, sticle de lampă,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi pentru
lămpi neelectrice, suporturi pentru lămpi, surse
de lumină prin electroluminiscență, tuburi de
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iluminat fluorescente, tuburi fluorescente, tuburi
luminiscente, veioze de noptieră, ventilatoare
de tavan cu lumini integrate, aparate cu aer
cald, aparate combinate de încălzire și aer
condiționat, aparat de încălzire a încăperilor
cu aer cald (de uz industrial), aparate cu
senzori de temperatură (valve termostatice)
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
aparate de aer condiționat electrice, aparate
de aer condiționat pentru ferestre (de uz
industrial), aparate de aer condiționat pentru
încăperi, aparate de încălzire a aerului, aparate
de încălzire ambientală, aparate de încălzire
centrală, aparate de încălzire cu aer cald,
aparate de încălzire cu halogen, aparate de
încălzire de uz casnic, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzire prin pardoseală,
aparate de încălzit, aparate electrice de încălzire,
aparate electrice de încălzire de cameră,
aparate electrice pentru răcirea încăperilor (de
uz casnic), aparate pentru circularea aerului,
aparate pentru suflarea aerului rece, ventilatoare
de aer condiționat, dispozitive de inducție a
aerului (aer condiționat), aparate mobile de aer
condiționat, aparate de aer condiționat portabile,
instalații centralizate de aer condiționat, aparate
de aer condiționat pentru ferestre, unități de
aer condiționat pentru locuințe, filtre pentru
aparate de aer condiționat, ventilatoare pentru
instalații de aer condiționat, ventilatoare pentru
aparate de aer condiționat, filtre de aer pentru
unitățile aparatelor de aer condiționat, instalații
de aer condiționat pentru mașini, instalații de
aer condiționat de uz comercial, aparate de
aer condiționat de uz comercial, instalații de
aer condiționat de uz agricol, instalații de
aer condiționat pentru uz casnic, aparate de
aer condiționat pentru uz casnic, aparate de
aer condiționat de tip central, aparate de aer
condiționat folosite în transport, ventilatoare
(componente ale instalațiilor de aer condiționat),
aparate de aer condiționat montate pe ferestre,
instalații de aer condiționat de uz casnic,
aparate de aer condiționat de uz industrial,
instalații de aer condiționat de uz industrial,
instalații și aparate de ventilație (aer condiționat),
instalații centralizate de aer condiționat, de uz
casnic, panouri de aer condiționat, utilizate
pentru camere frigorifice, aparate de aer
condiționat pentru camere pentru prelucrarea
datelor, aparate de aer condiționat cu motor prin
inducție (de uz industrial), colectoare termice
solare (încălzire), așternuturi cu volane, articole
textile utilizate ca lenjerie de pat, cearșafuri,
cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic, cearșafuri
de pat din hârtie, cearșafuri din plastic (care
nu sunt cearșafuri pentru incontinență), cuverturi

de pat (pături), cuverturi din materiale textile,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pat (pături)
confecționate din bumbac, cuverturi tricotate,
fețe de pernă, fețe de pernă din hârtie, fețe de
plapumă, huse de saltea ajustabile, huse pentru
pilote și plăpumi, huse pentru saltele, huse
pentru saltea, lenjerie de pat de unică folosință
din hârtie, lenjerie de pat de unică folosință din
material textil, lenjerii de pat cu falduri, lenjerii
de pat cu volane, lenjerii de pat din material
textil nețesut, lenjerii de pat și fețe de mese,
lenjerii din frotir, învelitori de pat, pilote (plăpumi
din puf de gâscă), pLEDuri, plăpumi, plăpumi cu
puf de gâscă, plăpumi de puf, pături absorbante,
pături de bumbac, pături tip pLED, saci de
dormit (lenjerii), țesături matlasate (huse pentru
perne și saltele), articole din materiale textile
impermeabile la bucată, prosoape, prosoape
turcești, prosoape de față, prosoape cu glugă,
prosoape de mâini, prosoape din frotir, prosoape
pentru față, prosoape de plajă, prosoape de
bucătărie, prosoape pentru copii, prosoape de
baie, prosoape din materiale textile, prosoape
pentru șters sticlă, prosoape (textile) pentru
plajă, prosoape de uscat vesela, prosoape
de șters paharele, prosoape mari de baie,
prosoape de baie mari, prosoape confecționate
din materiale textile, prosoape (textile) pentru
copii mici, prosoape din bumbac japonez
(tenugui), prosoape de bucătărie (materiale
textile), prosoape textile pentru uscarea părului,
prosoape pentru față din materiale textile,
prosoape (textile) pentru uz în bucătărie, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, prosoape de
baie sub formă de mănuși, prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape din
materiale textile vândute la pachet, prosoape din
materiale textile pentru exerciții fizice, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
și gătit de jucărie, accesorii pentru haine de
păpuși, accesorii pentru păpuși, aeronave de
jucărie, animale de jucărie, animale de jucărie
cu motor, aparate pentru jocuri, arme de jucărie,
arme ninja de jucărie, armură de jucărie, avioane
de jucărie, baloane, baghete magice de jucărie,
avioane de jucărie cu telecomandă, bani de
jucărie, bastoane luminoase cu LEDuri (jucării),
bastoane pentru majorete, biciclete de jucărie,
bile de joc, binocluri de jucărie, bowling (jocuri),
bărci de jucărie, bărci de jucărie în miniatură,
camioane de jucărie, capse detonante (jucării),
case de jucărie modulare, case de păpuși,
castele de jucărie, căluți-balansoar (jucării),
cărucioare de jucărie, cărucioare pentru păpuși,
căsuțe de jucărie, căști pentru păpuși, chitare de
jucărie, coarde de sărit, corturi de joacă, covoare
de joacă puzzle (jucării), cozi de zmeu, console



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

572

de jocuri portabile, cutii de scrisori de jucărie,
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, crose
de jucat hochei pentru jocuri de masă, cutii
pentru accesorii de joacă, decorațiuni pentru
căsuțe de păpuși, cutii pentru vehicule de jucărie,
decoruri de jucărie pentru jocuri cu figurine
reprezentând eroi de acțiune, discuri zburătoare
(jucării), drone (jucării), echipament de jonglerie,
echipament sportiv de jucărie, echipamente
pentru jocuri corintice, elemente de construcții
(jucării), figurine ale eroilor de acțiune, figurine cu
gât flexibil, figurine de acțiune (jucării), figurine
de jucărie, figurine de jucărie care pot lua diferite
forme, flori de jucărie, fluiere (jucării), găleți
(articole de joacă), garaje de jucărie, goarne de
jucărie, jocuri, jucării, jucării care se suprapun,
jucării comercializate la set, jucării cu baterii,
jucării cu apă, jucării cu cheiță, jucării cu roți,
jucarii de desenat, jucării de bambus, jucării
cu telecomandă, jucării de construit, jucării de
construit care se îmbină, jucării de călărit, jucării
de exterior, jucării de lemn, jucării de pluș, jucării
de nisip, jucării din lemn, jucării din metal, jucării
din pânză, jucarii inteligente, jucării din plastic,
jucării din pluș inteligente, jucării din plastic
pentru baie, jucării flexibile, jucării pentru copii,
jucării pentru apă, jucării sub formă de puzzle-uri,
jucării sub formă de imitații de alimente, jucării
robot care se transformă, jucării puse în vânzare
sub formă de seturi, machete de vehicule,
machete de trenuri, machete de structuri (jucării),
machete de rachete de jucărie, machete de
motoare pentru automobile, de jucărie, machete
de mașini de jucărie cu radio comandă, machete
în miniatură de mașini (jucării sau articole de
joacă), machete de elicopter, locuri de joacă,
machete de jucării sub formă de mașini, măști
de jucărie, marionete, mașini automate pentru
jocuri, mașini de jucărie cu pedale, mâncare
de jucărie, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
miniaturi pentru jocuri, păpuși, mori de vânt
de jucărie, moriști de vânt, paturi de păpuși,
pești de jucărie, personaje umane de jucărie,
piane de jucărie, personaje de jucărie fantastice,
piese de zmeu, piese de jucărie pentru construit
cu cuplaje, piste pentru machete de vehicule,
pistoale cu apă (articole de joacă), pistoale cu
aer comprimat (jucării), puști de jucărie, puzzle-
uri cub, puzzle-uri (jucării), puzzle-uri, plastilină,
plastilină de jucărie, plastilină fosforescenta,
pistoale de apă, pomi de Crăciun de jucărie,
sănii (echipament recreativ), săbii de jucărie,
săgeți de jucărie, puzzle-uri logice de manipulat,
puzzle-uri mozaic, rachete de jucărie, roboți
de jucărie, săgeți și arcuri de jucărie, seturi
de asamblare de figurine, seturi de baghete și

soluție de făcut baloane, seturi de bucătărie de
jucărie, seturi de chimie de jucărie, seturi de
cusut de jucărie, seturi de joacă cu figurine de
jucărie, seturi de jucării, seturi de jucării cu unelte
de tâmplărie, seturi de machete de avioane,
seturi de machete de mașini de curse, seturi de
machete de tren, seturi de masă de jucărie, seturi
de păpuși, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru construirea de machete, seturi de tipărire
de jucărie, seturi de tren, sfori pentru zmeie,
tablă de șah sau de dame, titireze (jucării),
ținte, trambuline, ursuleți de pluș, vagoane de
jucărie, vehicule de jucărie cu scaune, vehicule
cu patru roți pentru copii (jucării), vehicule
(jucării), vehicule de jucărie pentru copii, vehicule
de jucărie pentru călărit, vehicule de jucărie
motorizate pentru călărit, xilofoane sub formă de
jucării muzicale, vehicule în miniatură turnate,
vehicule robot de jucărie care se transformă,
yoyo, zmeie, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, asistență
în gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de ocupare a forței
de muncă și administrarea de personal,
consultanță în materie de personal, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind selectarea de personal, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
furnizare de informații privind recrutarea forței
de muncă, furnizare de consiliere cu privire la
recrutare de absolvenți, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, furnizare de
informații în materie de angajare, furnizare
de informații în materie de angajare printr-
o rețea informatică globală, furnizare de
informații în materie de recrutare printr-o rețea
informatică globală, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
plasarea forței de muncă, plasare și recrutare
de personal, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, servicii ale agențiilor de
plasare a forței de muncă pentru personalul
paramedical, servicii ale agențiilor de plasare
a forței de muncă pentru personalul medical,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă cu privire la servicii de au
pair, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă pentru furnizare de personal pentru
administrarea caselor de prezentare, servicii de
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agenție de ocupare a forței de muncă oferite
pentru bone, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă pentru infirmieri, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
personal bilingv, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă pentru plasarea personalului
medical și de îngrijire, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii
de agenție de personal în sectorul industriei
electronice, servicii de agenții de modele în
scopuri publicitare, servicii de agenții de modele
pentru promovarea vânzărilor, servicii de agenții
de ocupare a forței de muncă pentru personalul
care ocupă posturi generale administrative,
servicii de agenții de plasare pentru persoane
cu aptitudini în utilizarea calculatoarelor, servicii
de consiliere și consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de consultanță privind
plasarea personalului, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, servicii de evidență
a personalului, servicii de plasare a forței de
muncă pentru majordomi, servicii de plasare
a forței de muncă pentru asistenți personali,
servicii de plasare a forței de muncă pentru
menajere, servicii de plasare a personalului
de conducere, servicii de plasare de bone,
servicii de plasare pentru stagii de formare
profesională, servicii de plasare temporară a
forței de muncă, recrutare (casting) de actori,
recrutare de personal, recrutare de operatori
politici, recrutare de personal de conducere de
nivel superior, recrutare de personal de zbor,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal la sol pentru aeroporturi, recrutare
de personal pe perioadă determinată, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pentru linii
aeriene, recrutare de personal permanent,
recrutare de personal tehnic temporar, recrutare
de voluntari politici, recrutare și plasare a
forței de muncă, asistență la întocmirea
statelor de plată, întocmirea statelor de
plată (pentru terți), întocmirea computerizată a
statelor de plată,servicii de agenții de import-
export, servicii de consiliere și consultanță
referitoare la agenții de import-export, servicii de
agenții de import-export în domeniul energiei,
asistență în domeniul administrării afacerilor,
asistență în domeniul organizării afacerilor,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, asistență și consultanță privind
organizarea comercială, asistență și consultanță

în materie de administrare și organizare a
afacerilor, asistență și consultații în legătuă
cu organizarea și managementul afacerilor,
asistență, consiliere și consultanță privind
planificarea comercială, asistență, consiliere
și consultanță privind organizarea comercială,
servicii de consultanță pentru conducerea
afacerilor, consiliere în afaceri privind
francizarea, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consultanță cu privire
la evaluări ale afacerilor, consultanță în
administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului și al livrărilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
privind cercetarea în afaceri, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță în
domeniul afacerilor privind finanțarea dezvoltării,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de eficiență a afacerilor, consultanță
în materie de management, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță privind organizarea
afacerii, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, consultanță privind
organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind organizarea și gestiunea
unei întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind pregătirea statisticilor
de afaceri, consultanță privind prelucrarea
datelor, consultanță profesională cu privire
la administrarea afacerilor, administrare a
conturilor de vânzări, administrare, facturare
și regularizare de conturi în numele
terților, administrarea conturilor întreprinderilor,
consiliere contabilă privind întocmirea
declarațiilor fiscale, consiliere contabilă în
domeniul fiscal, consiliere în domeniul afacerilor
cu privire la contabilitate, consultanţă cu
privire la contabilitate, consultanță fiscală
(contabilitate), consultanță în domeniul auditului
comercial şi fiscal, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, consultanță și informații
privind contabilitatea, consultații în legătură cu
întocmirea de declarații fiscale, contabilitate,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

574

de consultanță și curtaj în asigurări de sănătate,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări
pentru locuințe, servicii de consultanță și curtaj
în asigurări de călătorie, servicii de informații și
consultanță în domeniul asigurărilor și finanțelor,
furnizare de informații în domeniul asigurărilor,
informații în domeniul asigurărilor, furnizare
de informații privind soluționarea cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viață, servicii de asigurare privind
fondurile de pensie, management financiar al
planurilor de pensie pentru angajați, administrare
financiară a planurilor de pensie pentru angajați,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea spațiilor comerciale, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare.

───────

contabilitate administrativă, contabilitate de
gestiune, contabilitate managerială, contabilitate
informatizată, contabilitate pentru terți,
contabilitate și audit, întocmire de declarații
fiscale, elaborare de declarații fiscale
(conturi), evidență computerizată a registrelor
comerciale, furnizare de informații în materie
de contabilitate, furnizare de rapoarte
privind informațiile contabile, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), pregătirea
contabilității computerizată, pregătirea evaluării
computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), servicii de consiliere referitoare
la declarațiile de venit (contabilitate), servicii de
consultanță fiscală și asistență la întocmirea
declarațiilor fiscale, servicii de consultanță în
contabilitatea comercială, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de contabilitate pentru fuziuni și achiziții, servicii
de contabilitate pentru taxele școlare, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, servicii de
contabilitate privind conturi de creanțe, servicii
de contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de depunere a declarațiilor
fiscale, întocmire de documente referitoare
la impozitare, întocmire de extrase de cont,
întocmire de situații financiare profesionale,
întocmirea situațiilor financiare, întocmire și
analiză de situații financiare pentru afaceri,
servicii de expertiză contabilă judiciară, servicii
în domeniul afacerilor oferite de experți contabili.
36. Agenții de asigurări, agenții de asigurări
de viață, brokeraj de asigurări, brokeraj de
asigurări de viață, servicii de brokeraj de
asigurări, brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
servicii de brokeraj aferente asigurărilor
medicale, brokeraj de asigurări de transport de
bunuri, brokeraj de asigurări pentru vehicule
cu motor, agenții de brokeraj în domeniul
asigurării navelor, servicii de consiliere de
brokeraj privind asigurările, brokeraj de asigurări
referitoare la animalele de companie, servicii
pentru subscrierea asigurărilor, subscrierea
asigurărilor de sănătate, consultanță în domeniul
asigurărilor, consultanță financiară și consultanță
în domeniul asigurărilor, consultanță și informații
privind asigurările, informații și consultanță în
materie de asigurări, servicii de consultanță
în asigurări referitoare la explozii, servicii de
consultanță în asigurări referitoare la incendii,
servicii de consultanță și informații despre curtaj
în asigurări, servicii de consultanță și curtaj în
asigurări de vehicule, servicii de consultanță și
curtaj în asigurări de viață, servicii de consultanță
și curtaj în asigurări contra accidentelor, servicii
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(732) CERTION SRL, ALEEA

ALEXANDRU, NR.32, PARTER,
AP.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CERTION Property Developers

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.01.05

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(Pantone 872C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,

compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, sponsorizare
financiară, consultanţă în asigurări, oferirea de
informaţii în domeniul asigurărilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────
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(210) M 2021 00615 (111)176757
(151) 28/01/2021
(732) DMT SMART INVEST SRL,

DRUMUL ODAII NR. 24K, PARTER,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Neira

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor) permițând clienților să vadă și să cumpere
aceste bunuri, servicii care vor fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul mijloacelor electronice, de
exemplu prin intermediul magazinelor on-line
sau al site-urilor web.

───────

(210) M 2021 00616 (111)176777
(151) 28/01/2021
(732) CERTION SRL, ALEEA

ALEXANDRU, NR.32, PARTER,
AP.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GALILEO SUMMER
RESORT & RESIDENCES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
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de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────

(210) M 2021 00617 (111)176778
(151) 28/01/2021
(732) CERTION S.R.L, ALEEA

ALEXANDRU, NR.32, PARTER,
AP.3, SECTOR 1, , BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PLAI DE CODRU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
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fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────

(210) M 2021 00619 (111)176779
(151) 28/01/2021
(732) CERTION S.R.L, ALEEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PLAI DE SOARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al

ALEXANDRU, NR.32, PARTER,
AP.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────

TAIETURA TURCULUI 46/16N,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400225, CLUJ, ROMANIA

(540)

Electroglobal
certified for the future

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.15.03

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
186C), albastru (Pantone 281C)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu

(210) M 2021 00621 (111)176717
(151) 28/01/2021
(732) ELECTROGLOBAL SA, STR.
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preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2021 00623 (111)176780
(151) 28/01/2021
(732) CERTION S.R.L, ALEEA

ALEXANDRU, NR.32, PARTER,
AP.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PRIVAS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea

timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────
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(210) M 2021 00625 (111)176781
(151) 28/01/2021
(732) CERTION S.R.L, ALEEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VOGH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
închirierea de spațiu publicitar, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
licitație, închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
agenţie de informaţii comerciale, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de informaţii competitive, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau

publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
servicii de comunicaţii corporative, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, închiriere de echipamente
şi maşini de birou, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziții pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor.
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, rezervări la pensiuni,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, decorare
de alimente, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, rezervări de
hoteluri, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
închirierea clădirilor transportabile.

───────

ALEXANDRU, NR.32, PARTER,
AP.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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(210) M 2021 00626 (111)177405
(151) 28/01/2021
(732) RAI CONCEPT DESIGN S.R.L.-

D., STR. CAMPULUI, NR. 47Y,
LOTUL 22, PARTER, CAMERA 1,
JUDEŢ ILFOV, BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

HAIART

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03

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

14. Bijuterii, bijuterii personale, bijuterii fantezie,
imitații de bijuterii, bijuterii fantezie, imitații,
bijuterii pentru față, bijuterii de corp, bijuterii
sub formă de mărgele, ornamente pentru rochii
sub formă de bijuterii, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate din
pietre semiprețioase.
25. Îmbrăcăminte din piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, pardesie din piele, geci
din piele, veste de piele, centuri de piele,
pantaloni din piele, rochii din piele, costume
din piele, curele din piele (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști,
mănuși, inclusiv cele din piele sau blană,
articole din piele care servesc la acoperirea
capului, îmbrăcăminte, hanorace, hanorace
sport, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă,

pantaloni, șosete, tricoturi (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), rochii pentru femei,
fuste, fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
țesută, combinezoare (îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de
seară, pulover (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, părți de îmbrăcăminte,
confecții (articole de îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2021 00631 (111)176771
(151) 28/01/2021
(732) ADAR GOLAD,

SCHERENENKWEG 16, HATTEM,
8051 KH, TARILE DE JOS

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Porcuşorul Ghiţă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jocuri de acţiune, jucării şi obiecte de
divertisment.

───────
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(210) M 2021 00633 (111)177264
(151) 28/01/2021
(732) SERGIU-VLAD FISCUTEAN, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU,
NR. 19, JUDEŢ MUREŞ, REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

(540)

MAURI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Posete la moda, piele și imitații de
piele, piei de animale, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese
și îmbrăcăminte pentru animale, genți, genți de
umăr, genți de mână, piei de animale, umbrele
şi parasolare, bastoane, bagaje, pungi, portofele,
piele pentru pantofi.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice,
materiale textile, produse textile și înlocuitori ai
acestora, produse de filtrare din material textil.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pălării
de modă, curele (accesorii vestimentare).,
papuci confecționați din piele, papuci
din piele, saboți (încălțăminte), balerini
(încălțăminte), încălțăminte impermeabilă,
cauciucuri (încălțăminte), tălpi de încălțăminte,
încălțăminte pentru volei, încălțăminte pentru
drumeții, încălțăminte de stradă, încălțăminte
pentru călărit, încălțăminte de lucru, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru munte, încălțăminte
pentru alergare, branțuri pentru încălțăminte,
blacheuri pentru încălțăminte, încălțăminte

de sport, încălțăminte din vinil, încălțăminte
pentru alpinism, încălțăminte pentru apă,
încălțăminte de atletism, încălțăminte pentru
antrenament, încălțăminte de ploaie, curele
pentru încălțăminte, încălțăminte pentru pescuit,
încălțăminte pentru sport, încălțăminte de
sport, încălțăminte de plajă, căpute de
încălțăminte, tocuri pentru încălțăminte, articole
de încălțăminte, bombeuri de încălțăminte,
încălțăminte de fotbal, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte pentru timpul liber, balerini
(încălțăminte de damă), șosete joase
pentru încălțăminte, încălțăminte, nu pentru
sport, accesorii metalice pentru încălțăminte,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
sport cu platformă, încălțăminte de plajă
și sandale, încălțăminte cu închidere cu
arici, articole de încălțăminte pentru plajă,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
încălțăminte pentru munte (cizme de alpinism),
dispozitive anti-alunecare pentru încălțăminte,
tălpi de cauciuc pentru încălțămintea japoneză
jikatabi, crampoane pentru atașare pe
încălțămintea sport, articole japoneze de
încălțăminte între degete pentru lucru (jikatabi),
rame pentru fixarea tălpii de față (pentru
încălțăminte), huse pentru încălțăminte, cu
excepția celor de uz medical, îmbrăcăminte
şi părţi ale acesteia, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, încălțăminte de schi
și snow-board și părți ale acestora, articole de
încălțăminte japoneză confecționate din paie de
orez (waraji).

───────

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea vânzărilor, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte.
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(210) M 2021 00643 (111)177445
(151) 28/01/2021
(732) PROCOM PASCAL SRL,

PĂSTRĂVENI, JUD. NEAMŢ,
PASTRAVENI, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

VERO PROCOM PASCAL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;

27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte, lapte bătut, caș, cașcaval, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurturi aromate, smântână
(produse lactate), cașcaval afumat, brânză
topită, brânză rasă, brânză alba, brânză
tartinabilă, brânză cu ierburi, brânză cu
condimente, brânză de oaie.

───────

(210) M 2021 00650 (111)176723
(151) 28/01/2021
(732) ROMTRUST DISTRIBUTION

S.R.L., CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 222, BL.V52, SC. 1, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 5, BUCURESTI,
050735, ROMANIA

(540)

FRENY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse

pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 00666 (111)177557
(151) 29/01/2021
(732) SC OVIDIU & CO PROD SRL, STR.

TELITA, NR. 6, BL. 67A, SC. 2,
AP. 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 26.11.13;
02.01.01; 09.07.19

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
verde, bej

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

30. Zahăr, produse zaharoase (dulciuri), dulciuri,
bomboane, tablete mentolate şi aromatizate
(bomboane), cafea, înlocuitori de cafea, cacao,
ceai, orez, tapioca, sago, făină, preparate făcute
din făină, preparate făcute din cereale, arpacaș,
mălai, griș, cus-cus, fidea, macaroane, paste,
spaghete, tăiței, foi de napolitane, vafe pentru
înghețată, pâine, biscuiți, turtă dulce, fursecuri,
pișcoturi, pesmet, fulgi de cereale, musli,
produse de patiserie, produse de cofetărie,
blat pentru pizza, blat de tort, pricomigdale
(produse de patiserie), înghețată, miere, sirop
de melasă, drojdie, maia, praf de copt, sare
alimentară, muștar, oțet, sosuri, dressinguri
pentru salate (sosuri), condimente, mirodenii,
gheață alimentară.

───────

(210) M 2021 00668 (111)177049
(151) 29/01/2021
(732) ADRIAN DUTA, STR. ION

AGARBICEANU NR. 5, JUD.
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CARAMICI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 00677 (111)176835
(151) 29/01/2021
(732) ANDREI CATALIN POP,

INTRAREA GLIEI 8, SECT. 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

STARexpress THE
CONVENIENCE STORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
01.01.02

(591) Culori revendicate:albastru, auriu
închis, auriu deschis

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a raspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a raspunde la cererile de
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───────

(210) M 2021 00679 (111)176715
(151) 29/01/2021
(732) JULIE'S BROWNIES S.R.L.,

STR. MEDELNICERULUI NR. 2,
ET. 2, CAMERA 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TFB THE FUNNY BRAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu închis,

portocaliu închis, portocaliu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei,
material didactice şi educative, table de scris,
tăbliţe de scris, ilustrații (tipărituri), albume
(tipărituri), almanahuri, cărţi broşate, semne de
cărţi, cărţi, cataloage, benzi desenate, reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), carnete de notiţe (papetărie).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte
personalizate, articole pentru acoperirea capului
personalizate.
28. Jucării, jocuri, articole de joacă şi articole
pentru petrecere, jucării, jucării inteligente, jucării
pentru copii, jucării de lemn, jucării muzicale,
puzzle-uri (jucării), jocuri, jocuri de societate,
jocuri de cărţi, jocuri de sah, jocuri de table,
jocuri de domino, jocuri cu zaruri, jocuri de
masă, console de jocuri, jocuri de construcţie,
articole de joacă educative, jucării adaptate

propuneri (RFP), publicitate, închirierea spațiului
publicitar,  postarea  de  afișe  publicitare, 
închirierea  panourilor  de afișaj  (panouri 
publicitare),  servicii  de  agenție  de  informații 
comerciale,  informații comerciale  și  consiliere 
pentru  consumatori  în  alegerea  bunurilor  și 
serviciilor, administrare  comercială  privind 
licențierea bunurilor și serviciilor aparținând
terților,  furnizarea  de  informații  de  contact 
comerciale  și  de  afaceri,  servicii  de
intermediere  comercială,  compilarea  de 
informații  în  baze  de  date  computerizate,
compilarea  indexurilor  de  informații  pentru 
scopuri comerciale sau publicitare,demonstrații 
cu   produse,   publicitate   directă    prin   poștă,
răspândirea materialelor publicitare,distribuirea
de  eșantioane,  servicii  de  agenție de 
import-export,  servicii  de  informații  privind
marketing-ul, servicii de marketing, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online
cu amănuntul, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, servicii de comparare
a prețurilor, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata, strângerea la un loc, în
folosul terților, a unei game variate de bunuri
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA, B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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pentru activităţi educative, articole de gimnastică
şi de sport (cu excepţia îmbrăcămintei).
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţior,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le cumpere comod,
comercializarea de produse sub formă de
magazine en-gros sau en-detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, a aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
prin intermediul site-urilor web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea şi sistematizarea
de date şi informaţii despre produse şi
servicii prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, promovarea de bunuri
şi servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, demonstraţii cu produse,
gestiunea afacerilor comerciale, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, publicitate, publicitate prin poştă, postarea
de afişe publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare,
publicarea de texte publicitare, derularea de
campanii promoţionale, toate aceste servicii în
legătură cu produsele din 16, 25 şi 28, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru produsele din
clasele 16, 25 şi 28.
40. Vopsirea ţesăturilor, vopsirea materialelor
textile, personalizarea textilelor, imprimare
pe materiale textile, gravarea fotografică a
materialelor textile, aplicare de motive pe
materiale textile, tipărirea offset, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fotogravură, servicii de gravuri.

───────

(210) M 2021 00681 (111)176714
(151) 29/01/2021
(732) DAN-MIHAI RĂDULESCU, STR.

PAJUREI NR. 2, BL. 1, SC. A, ET.
3, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I MILCEV BURBEA , B-DUL
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL M106,
SC.4, ET.4, AP.117, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

20 + RĂDULESCU &
ASOCIAŢII CABINET
DE AVOCATURĂ &

MEDIERE EXPERT ÎN
LEGISLAŢIA MUNCII

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.07.01

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de mediere, servicii
de soluţionare alternativă a litigiilor, servicii
de arbitraj, managementul drepturilor de autor,
auditare a conformităţii de reglementare,
auditare a conformităţii juridice, consultanţă
în proprietate intelectuală, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
în legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde la
cererile de ofertă/consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP), servicii
de monitorizare juridică, servicii de reprezentare
juridică, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
reţele de socializare online, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), servicii
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juridice in domeniul migraţiei, consiliere şi
reprezentare în domeniul dreptului muncii.

───────

(210) M 2021 00685 (111)177336
(151) 29/01/2021
(732) SC IDEAL CUSTOMER

RELATIONSHIP MANAGEMENT
SRL , SAT LEMNIA, COMUNA
LEMNIA NR. 116, JUDEŢ
COVASNA, LEMNIA, COVASNA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

WHITE WOLF SUBTITLE
LOREM IPSUM

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

20. Pături, pături-canapea, pături divan,
canapele, fotolii, somiere, articole pentru pat
cu excepţia lenjeriei, saltele, saltele cu arcuri,
saltele din spumă, saltele pentru copii, perne (de
dormit), topuri pentru saltele, saltele cu aer, altele
decât cele de uz medical.
24. Lenjerie de pat, pilote din puf de gâscă,
plăpumi, huse pentru pilote şi plăpumi, cuverturi
de pat (pături), cuverturi umplute cu puf, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi din materiale textile,

așternuturi de pat (lenjerie), lenjerie de pat și
pături, pături tip pled, huse matlasate pentru
saltele.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a articolelor din
clasele 20 si 24, din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de comerț cu
amănuntul şi/sau cu ridicata.

───────

(210) M 2021 00686 (111)177437
(151) 29/01/2021
(732) MENAROM S.R.L., STR.

REPUBLICII, NR. 106, JUDEŢ
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

MENAROM Cooking

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
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21. Tigăi, tigăi non-electrice de gătit, tigăi pentru
prăjit, tigăi cu mâner, tigăi întinse pentru gătit,
oale de gătit, oale de gătit sub presiune, vase,
vase din sticlă, vase din ceramică, vase pentru
cuptor, vase pentru copt, vase pentru servit, vase
de lut, vase de bucătărie, ustensile de menaj,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, ustensile de bucătărie, ustensile de
gătit, neelectrice, veselă (ustensile de uz casnic),
forme (ustensile de bucătărie), veselă, articole
de bucătărie și recipiente.

───────

(210) M 2021 00693 (111)177233
(151) 29/01/2021
(732) CRISTIAN COSAT-SEBE, STR.

BAICULESTI NR. 19, BL. D9,
SC. C, AP. 85, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

el STUDIO STYLE
HAIR SKIN NAILS

STANDARD ÎN FRUMUSEŢE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.24; 26.04.02

(591) Culori revendicate:maro închis,
portocaliu, alb

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

44. Servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii de
frizerie, servicii de frizerie pentru bărbați, îngrijire
cosmetică pentru persoane, servicii medicale,
saloane de frumusețe, servicii de manichiură și
de pedichiură.

───────

(210) M 2021 00696 (111)176762
(151) 29/01/2021
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MEDICINAS TV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru închis,
verde, galben, negru, alb, gri deschis,
albastru deschis, mov

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

35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, publicitate radio şi de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, servicii de
publicitate şi de promovare, servicii de publicitate
pentru alte persoane, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de publicitate
furnizate pe internet, difuzarea publicităţii pe
internet pentru terţi, închirieri de spaţiu publicitar
pe internet, servicii de informaţii comerciale
furnizate online prin internet sau o reţea globală
de calculatoare, servicii de publicitate oferite
de o agenţie specializată în publicitate prin
radio şi televiziune, intermediere de contracte de
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publicitate şi promovare pentru alte persoane,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, servicii de publicitate
şi de marketing furnizate prin bloguri, servicii
de publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de reclamă şi
publicitate, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizarea
de informații comerciale, servicii de comenzi
online, toate cele de mai sus, fiind destinate și
avand legatura cu domeniul medical.
38. Difuzare de filme prin televiziune,
comunicare de informaţii prin televiziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
radio şi televiziune, transmitere de programe
de televiziune, transmisie de date computerizate
prin televiziune, exploatarea sistemelor de
televiziune prin cablu, leasing de echipamente
de televiziune prin cablu, exploatare de reţele
de televiziune prin cablu, difuzare de programe
radio şi de televiziune, transmitere de programe
radio şi de televiziune, difuzare de programe
de televiziune prin cablu, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune,
servicii de televiziune radiodifuzată pentru
telefoane mobile, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere şi
de televiziune cu plată, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, transmitere
de ghiduri de programe de televiziune
interactive, furnizarea accesului la televiziune
prin aparate de decodare, televiziune prin
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii la
filme şi programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere., radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu plată,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de echipamente
pentru televiziune pentru transmisii din locaţii
exterioare, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
recepţionarea de programe de televiziune pentru
transmisia mai departe către abonaţi, asistenţă
în furnizarea de programe de televiziune
prin cablu, oferită terţilor, furnizare informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-
per-view, difuzare de programe de radio şi
televiziune, inclusiv prin reţele de cablu, furnizare
de informaţii cu privire la radiodifuziunea prin
cablu a programelor de televiziune, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la programe de
televiziune furnizate printr-un serviciu la cerere,

difuzarea la radio și televiziune, toate cele de mai
sus, fiind destinate și avand legatura cu domeniul
medical.
41. Producţie de emisiuni de televiziune,
prezentare de programe de televiziune, montaj
de programe de televiziune, producţie de
programe educative de televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct, producţie
de programe radiofonice şi de televiziune,
pregătire şi producţie de programe de radio
şi televiziune, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, publicare
de broşuri cu informaţii despre programele
de televiziune altele decât cele publicitare,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, formare (instruire) privind
sănătatea şi starea de bine, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, publicare
de recenzii, publicare de texte sub forma
de mijloace electronice, servicii de scriere
pentru bloguri altele decât cele cu scop
publicitar, redactare de texte, publicare de
texte educative, editare de texte scrise, servicii
de producţie de programe de televiziune,
publicare de publicaţii medicale, publicare de
texte medicale, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, instruire în
domeniul asistenţei medicale şi al nutriţiei,
furnizare de cursuri de educaţie continuă în
domeniul asistenţei medicale, servicii de instruire
în domeniul tulburărilor medicale şi tratamentelor
aferente, servicii de instruire în domeniul
medical, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe şi
simpozioane în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul medical, servicii
de educaţie şi instruire referitoare la asistenţa
medicală, publicare şi emitere de documente
ştiinţifice în legătură cu tehnologia medicala,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, toate cele de mai sus, fiind
destinate și avand legatura cu domeniul medical.

───────
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(210) M 2021 00704 (111)177482
(151) 01/02/2021
(732) HOMA SRL, STRADA

SALCAMILOR 52, JUD. COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

G GARD VIU MINUNE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
05.03.13

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

clase:
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00718 (111)176736
(151) 01/02/2021
(732) TOOLS-MAG S.R.L.,

BULEVARDUL MĂRĂȘEȘTI,
NR. 42, BL. 1, SC. A, ET. 2, AP.
7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ZAFIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale
8. Bare de tăiat (scule de mână), cazmale
(unelte de mană), clești de tăiat crengi (cu
acționare manuală), clește pentru crotaliat
(unelte de mană), inele pentru coase, coase
acționate manual, instrumente pentru culesul
fructelor, cultivatoare de grădină cu trei
dinți (unelte de mană), cultivatoare manuale
pentru grădinărit, cuțite de grădinărit, cuțite
pentru altoit, cârlige manuale, dispozitive
de pulverizare neelectrice care pot fi
purtate în spate, dispozitive de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), dispozitive
pentru răspândirea îngrășămintelor (manuale),
dispozitive pentru netezit gazonul (operate
manual), extractoare (scule de mană), ferăstraie
de elagaj (acționate manual), foarfece de elagaj
(unelte de mană), foarfece de emondaj (unelte
de mană), foarfece de grădină (unelte de mană),
foarfece pentru ikebana (unelte de mană),
furci de fân, furci de grădină, furci de mână
(unelte manuale), furci pentru grădină, furci
pentru săpat, de uz agricol, greble, greble
pentru gazon (doar cele manuale), greble pentru
gazon (unelte acționate manual), unelte manuale
de grădinărit, greble (unelte manuale), lopeți
(unelte manuale), lopățele de grădina, mașini
de tuns gazon (instrumente manuale), mașini
de tuns (unelte acționate manual), mașini de
pulverizare (unelte acționate manual) în scopul
de pulverizare insecticid, mașini de tăiat garduri
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vii (unelte acționate manual), mistrii, mistrii
cu vârf ascuțit, motocultoare (unelte acționate
manual), mânere pentru coase, prășitori (unelte
de mană), pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare (dispozitive acționate
manual) pentru uz menajer, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare agricole (acționate
manual), pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (scule manuale), sape pentru
defrișare, scarificatoare acționate manual,
scule pentru prășit (unelte manuale), seceri
cu mâner scurt (unelte de mană), seceră
(unelte acționate manual), semănători acționate
manual, târnacop, târnăcoape (unelte), unelte
agricole manuale, unelte de scos buruieni
acționate manual, unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, unelte de tăiat buruieni
acționate manual, unelte acționate manual
pentru plantat bulbi, tăvălugi pentru netezirea
gazonului (unelte acționate manual)
9. Cartușe de cerneală, neumplute, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, copiatoare (electrostatice),
copiatoare (termice), adaptoare pentru
imprimante, cabluri pentru imprimante, cartușe
cu cerneală solidă pentru imprimante cu
jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda

plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate
de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
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sunetelor, mp3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini

grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran
plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri de afişaj cu
leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare lcd, proiectoare lcd (cu ecrane cu
cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3d, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare uhd
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (led), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (oled-uri),
televizoare cu ecran cu cristale lichide (lcd),
televizoare cu plasmă, televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu protocol de identificare
(ip - internet protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (hdtv), televizoare
digitale, televizoare prevăzute cu aparate de
înregistrare video, terminale de afișare grafică,
video recordere, unități de afișare video,
videoproiectoare, videocasetofoane, aparate
de fotografiat, aparate de filmat ultrarapide,
aparate de centrare a diapozitivelor, aparate de
fotografiat digitale, aparate de lustruire pentru
fotografii, aparate de mărit (fotografie), aparate
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de redare a imaginii, amplificatoare de frecvență
audio, amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3d pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
usb, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de

carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (sd), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de
memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru cd-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator, memorie flash, stickuri de memorie,
memorii usb, memorii usb (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi de
date electronice, suporturi de date care pot
fi citite de mașini, suporturi de date lizibile
mecanic înregistrate cu ajutorul unor programe,
suporturi de date magnetice, suporturi de stocare
a datelor, suporturi de înregistrare (optice),
suporturi de înregistrare (magnetice), suporturi
digitale de înregistrare, suporturi optice de date,
unități de bandă magnetică pentru computere,
unități de memorie electronice, unități de hard
disk magnetice, unități de discuri magnetice,
unități de stocare (ssd), unități de stocare hibride
(sshd), unități de recuperare pentru protecția
datelor, unități de memorie semiconductoare,
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, unități optice
pentru stocarea datelor, unități pentru copii
de siguranță pentru calculatoare, calculatoare
de buzunar, calculatoare grafice de buzunar,
calculatoare electronice de buzunar, dispozitive
de calculat, componente și piese de calculator,
buffer (memorie intermediară) de calculator,
carcase de calculator, carduri ram (memorie cu
acces aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri
de expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
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de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru pc, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru cd-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse

pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
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adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate.
12. Airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), airbaguri pentru vehicule, alarme
acționate la distanță pentru vehicule terestre,
alarme antifurt pentru vehicule, alarme
de siguranță pentru vehicule, alarme
pentru vehicule, alarme pentru vehicule
cu motor, alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule, avertizoare sonore pentru motociclete,
avertizoare acustice de marșarier pentru
vehicule, cadre pentru susținerea copiilor în
vehicule, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele mașinilor, borduri de siguranță
din cauciuc pentru apărătoarele camioanelor,
claxoane de ceață utilizate pentru vehicule,
claxoane electrice pentru vehicule, claxoane
pentru automobile, claxoane pentru motociclete,
claxoane pentru vehicule, dispozitive antifurt

pentru automobile, dispozitive antifurt pentru
vehicule, dispozitive de alarmă pentru vehicule,
dispozitive de poziționare pentru centurile de
siguranță ale pasagerilor, dispozitive de reținere
utilizate cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri
de siguranță pentru scaune de vehicule,
parbrize tip duplex pentru vehicule, perne
pentru scaune de siguranță pentru vehicule,
scaune de siguranță pentru vehicule, scaune
ejectabile pentru vehicule, scaune gonflabile
pentru vehicule, semnale de siguranță (acustice)
pentru vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
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terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru, șasiuri pentru automobile, automobile
și elemente de structură ale acestora, axe cu
pivot pentru încărcătoare pentru vehicule, axe
pentru vehicule terestre, bandă derapantă pentru
motociclete, bare de remorcare, bare de torsiune
pentru automobile, bare de torsiune pentru
suspensia vehiculelor terestre, bare de tractare
pentru remorci, bene pentru vehicule, brațe
pivotante (piese de vehicule), butuci din spate,
butuci frontali pentru vehicule, cabine pentru
vehicule, cadre pentru vehicule motorizate cu
două roți, cadre pentru vehicule pe două roți,
cadre pentru vehicule terestre, capace pentru
rezervoare de combustibil pentru automobile,
capace pentru rezervor pentru vehicule terestre,
capace pentru transmisii la vehicule terestre,
capote de vehicule, caroserii blindate pentru
vehicule, carcase protectoare pentru motoare de
vehicule terestre, caroserii pentru autovehicule,
cârlige (bare de remorcare) pentru vehicule,
centuri de siguranță pentru vehicule și pentru
automobile, cilindri de ambreiaj pentru vehicule
terestre, cilindri de frână pentru vehicule terestre,
circuite hidraulice pentru automobile, coloane
de direcție întărite pentru vehicule, componente
pentru caroseria vehiculelor, convertizoare de
cuplu pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule

terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru
vehicule terestre, diferențialuri pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
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vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a angrenajelor
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje
de acoperiș pentru vehicule, portbagaje
laterale pentru motociclete, portbagaje pentru
acoperișul mașinilor, portbiciclete, portbagaje
pentru vehicule, portschiuri pentru vehicule,
portiere de autovehicule, protecții fabricate la
comandă pentru bare de protecție, protecții

pentru capotă ca părți structurale de vehicule,
protecții anti-șoc din metal pentru vehicule,
profiluri aerodinamice pentru vehicule terestre,
protecții împotriva zgârieturilor pentru mânere
pentru portiere de automobile, protectoare
pentru faruri, protectoare împotriva stropilor
pentru vehicule, protecții pentru jenți de
vehicule, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în portbagajul vehiculelor, retrovizoare,
rezervoare de combustibil pentru vehicule
terestre, rezervoare nemetalice (piese de
vehicule), rezervoare metalice (piese de
vehicule), roți (componente ale vehiculelor
terestre), rezervoare sub formă de piese de
sisteme de frânare pentru vehicule, rezervoare
sub formă de piese de ambreiaje de vehicule
terestre, roți de lanț pentru vehicule terestre,
roți de transmisie pentru vehicule terestre,
roți dințate pentru vehicule terestre, saboți
de frână pentru automobile, saboți de frână
pentru vehicule terestre, saboți de frână pentru
vehiculele terestre, scaune de automobile,
saci pentru picioare adaptați pentru landouri,
schimbătoare de viteze, schimbătoare de viteză
pentru automobile, șasiuri articulate adaptate
pentru utilizare cu vehicule, șasiuri de motor,
pentru vehicule terestre, șasiuri de remorci
pentru vehicule, scrumiere pentru automobile,
segmenți de frână pentru automobile, semnale
de direcție pentru automobile, seturi de protecții
pentru ax folosite la vehiculele terestre, sisteme
de acționare cu came pentru autovehicule,
sisteme de angrenaj pentru vehiculele terestre,
sisteme de frânare pentru vehicule terestre,
sisteme de suspensie pentru automobile,
sisteme de suspensie pentru vehicule terestre,
sisteme pentru depozitare adaptate pentru
a fi utilizate în vehicule cu motor, spoilere
pentru automobile, spoilere pentru vehicule
terestre, stabilizatoare pentru atelaje utilizate
pentru autovehiculelor terestre, suporturi de
biciclete pentru vehicule, suporturi pentru
bagaje fixate pe capotă, ștergătoare de faruri,
ștergătoare de parbriz, ștergătoare de parbriz
(piese pentru vehicule), ștergătoare de parbriz
pentru automobile, suporturi pentru plăcuțe de
înmatriculare, suspensii pentru roți, tablouri
de bord pentru automobile, tambururi de
frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
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vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre, transmisii planetare pentru vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru
vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane de
suspensie pentru vehicule, componente de frână
pentru vehicule, componente pentru caroserii de
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), conducte de combustibil pentru
vehicule, cotiere pentru scaune cu rotile,
covorașe adaptate pentru vehicule, discuri
de frână pentru vehicule, dispozitive antifurt
electronice pentru vehicule, dispozitive de

tractare din metal pentru vehicule, dispozitive
de reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, elice pentru vehicule, etriere de frână
pentru vehicule, geamuri de vehicule, garnituri
pentru frână pentru vehicule, frâne cu disc, frâne
cu disc pentru vehicule terestre, frâne pentru roți,
frâne electronice pentru vehicule, frâne pentru
vehicule
16. Atlase, caiete de exerciții, diagrame, globuri
pământești, globuri terestre, hărți, hărți de
perete ilustrate de uz didactic, hărți geografice,
manuale didactice, materiale didactice din hârtie,
materiale educative tipărite, tabele aritmetice,
tabele tipărite, cutii pentru pictură (rechizite
școlare), modele tridimensionale de uz didactic,
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), table școlare, tăblițe de scris pentru
copii, table de mici dimensiuni, bandă pentru
legarea cărților, cerneluri, batoane corectoare,
creioane corectoare, creion corector, gume de
șters, markere cu ștergere uscată, radiere
electrice, radiere pentru cerneală, radiere-capac,
rezerve de gume pentru creioane, produse
pentru ștergere (articole de birou), ștergătoare
pentru table albe, bureți pentru șters tabla,
accesorii pentru creioane, batoane de cerneală,
carioci, caiete pentru caligrafie cu pensula,
caiete pentru caligrafie cu stiloul, carioci cu
vârf de fetru, cartușe de cerneală pentru
stilouri, cerneală de caligrafie, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, cerneală pentru
instrumente de scris, cerneală pentru stilouri,
cerneluri pentru tușiere, creioane cu gumă,
creioane cu mină colorată, creioane colorate,
creioane mecanice, creioane de desen, călimări,
cretă de scris, creion cu mină groasă (creioane
mecanice), cutii pentru stilou și creion, cutii
pentru stilouri și creioane, decorațiuni pentru
creioane, hârtie sugativă, mape pentru scris
(papetărie), instrumente de scris, markere cu
ștergere umedă, materiale textile pentru scriere
cu apă pentru exersarea caligrafiei, materiale
de desen pentru table școlare, mine pentru
creioane, mine pentru creioane mecanice, mine
de rezervă pentru creioane, penare, penare
din piele, penare rulabile, penițe (de scris),
pensulă pentru caligrafie, pensule de caligrafie,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri cu sclipici
(articole de papetărie), pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), timbre poștale,
protecție de buzunar pentru stilou, rezerve
pentru markere, rezerve pentru pixuri cu bilă,
rezerve pentru stilou, seturi de creioane, seturi
de instrumente de scris, seturi de pixuri cu
bilă și creioane, seturi de stilou, ștampile de
cauciuc, ștampilă datieră, ștampilă de cauciuc
pentru documente, stilou cu cerneală uv, stilouri,
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stilouri (articole de scris), stilouri cu vârfuri
poroase, stilouri de oțel, stilouri fără cerneală,
stilouri marker pentru piele, stilouri pensulă,
sugativă, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
așezarea orizontală a stilourilor, suporturi pentru
creioane, suporturi pentru creioane și stilouri,
suporturi pentru markere, suporturi pentru
pensule de scris, suporturi tip pahar pentru
creioane, tocuri, ștampile de datare, ștampile
de marcare, ștampile de numerotare, tușiere,
truse de creioane, tușuri pentru ștampile, vârfuri
pentru pixuri cu bilă, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende folosite în papetărie,
agende săptămânale, agrafe de birou pentru
hârtie, agrafe de prindere pentru instrumente
de scris, agrafe pentru hârtie (papetărie),
articole de papetărie parfumate, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie, confecționate din
hârtie, ascuțitori de creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), batoane de vopsea, benzi adezive,
benzi corectoare (articole de birou), benzi
elastice pentru birou, bibliorafturi, blocnotes de
birou, articole de birou (cu excepția mobilelor),
blocnotesuri, blocnotesuri adezive, blocnotesuri
de notițe, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri
pentru notițe, blocuri (papetărie), caiete, caiete
cu spirală, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare de birou, benzi din hârtie
sau cartele pentru înregistrarea programelor
de calculator, calendare de perete, calendare
tipărite, capse de birou, carioci cu vârf de
fibră, carnete cu foi detașabile, carnete de
chitanțe, carnete de notițe, carnețele, carnețele
de buzunar (papetărie), carnețele de notițe în
alb, călăreți pentru cartoteci, cărți cu nume,
cărți de desenat sau de scris, chitanțiere,
clasoare, clasoare pentru birou, clipsuri pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou, coli de hârtie pentru notițe, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte pentru agende,
coperte pentru caiete, coperte pentru caiete de
exerciții, coperți de dosar, cretă, creioane tip
carioca, cretă de marcare, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, decapsatoare, instrumente pentru
desen, dosare, dosare (papetărie), dosare cu
index, dosare cu inele, dosare din carton manila,
dosare expandabile, dosare expandabile din

hârtie, dosare pentru corespondență, dosare
pentru documente (papetărie), echere, echere
(rigle), echere pentru desen, etichete adezive,
etichete cu adrese, etichete de preț, etichete din
hârtie, fișe (papetărie), flip-charturi cu foi goale,
flip-charturi imprimate, folii pentru documente,
folii transparente (papetărie), folii transparente
din plastic, folioscop (flip book), hârtie adezivă
pentru luat notițe, hârtie autocopiativă fără
carbon, hârtie autocopiativă (papetărie), hârtie
cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de fax,
hărți de perete ilustrate, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scrisori, hârtie
fluorescentă, hârtie laminată, hârtie folosită în
industria artei grafice, hârtie milimetrică, hârtie
pentru etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
pentru plicuri, hârtie xerografică, hârtie pentru
scrisori (produse finite), insigne de hârtie, insigne
din carton, instrumente de desen pentru tabla
școlară, instrumente de scris confecționate din
fibre, jurnale de buzunar, jurnale nescrise,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), litere și cifre adezive, mape, mape
de hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape tip servietă, markere cu vârf de fibră,
markere evidențiatoare, markere fluorescente,
markere pentru documente, materiale aromatice
pentru modelaj, minifelicitări, organizatoare
personale, organizatoare de birou, panglici
din hârtie creponată, articole de papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pioneze
(papetărie), pioneze (metalice) pentru panouri
și table școlare, pioneze pentru panouri de
plută, piuneze pentru marcare (hărți), pixuri
colorate, planificatoare anuale, planificatoare
de perete, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planșete cu clamă
pentru hârtii, plicuri (papetărie), plicuri din plastic,
port-stilouri, cărți poștale, rame pentru fotografii,
rechizite școlare, registre, registre (contabilitate),
registre (cărți), rigle, rigle pentru desen, rigle
negradate, rigle pentru desen tehnic, rigle pentru
tablă de scris, furnituri pentru scris, sclipici
pentru papetărie, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), separatoare pentru dosare, seturi
de birou, sisteme de indexare cu cartonașe,
șabloane (papetărie), șabloane pentru litere,
șabloane pentru pictură pe față, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suporturi de ștampile
pentru documente, suporturi de birou pentru
documente, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi pentru agrafe de hârtie, suporturi
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pentru benzi adezive, suporturi pentru blocnotes,
suporturi pentru calendare, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru capsatoare,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
cretă, suporturi de ștampile, suporturi pentru
corespondeță, ștampile de birou, ștergătoare de
penițe, suporturi pentru dosare, suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru scrisori, suporturi
pentru stilouri și creioane, suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi-presă
pentru cărți, table de scris albe, table magnetice
pentru planificarea activităților și a programărilor,
table pentru luat notițe (articole de birou),
tablete de ceară pentru sigilii, indicatoare
neelectronice pentru arătat la tablă, tăvi de birou
pentru documente, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie cerată, hârtie de imprimat,
hârtie fină, aplicații din hârtie, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, benzi de hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, cadre din hartie pentru rame fotografice,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane
de ardezie, creioane pastel, creioane pentru
artiști, cretă colorată, creioane de cărbune,
cărbune pentru artiști plastici, cărți de desen,
cretă de desen, cretă pentru artiști plastici, cretă
pentru litografie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
cutii pentru vopsele și pensule, decupaje
ștanțate din hârtie, furnituri pentru desen, florare,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
polițelor, folii din plastic adezive pentru fotografii,
aparate pentru montaj fotografic, funde din
hârtie, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie cu
strat cretat, hârtie de uz artistic, imprimeuri
pe pânze, hârtie pentru desen, materiale de
modelare pentru artiști plastici, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
nisip colorat pentru artizanat, ornamente de
hârtie pentru torturi, palete de culori, pantografe
(instrumente de desen), paravane pentru desen,
pasteluri, pasteluri (creioane), pasteluri pe
bază de ulei, pastă de modelat, pensule,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule
pentru decoratori, pensule pentru desen, pietre
litografice, planșe pentru acuarele, planșe pentru
desen, planșe pentru gravat, plăcute pentru
șabloane, pânze pentru pictură, pânze pentru
artiștii plastici, planșete de desen, role pentru
aplicarea vopselei, seturi de pictură pentru
artiști, seturi de pictură pentru copii, stilouri cu

cerneală chinezească, stilouri de gravură, stilouri
de desen cu tuș, șervețele, truse de desen,
acuarele, decupaje din hârtie, desene grafice,
figurine din hârtie, figurine din carton, picturi,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, portrete, picturi
și lucrări caligrafice, schițe, ghirlande de hârtie,
pungi de gunoi din hârtie, prosoape din hârtie,
prosoape de hârtie, role de bucătărie (hârtie),
șervețele de hârtie, șervețele din celuloză,
șervețele de unică folosință, saci de gunoi din
hârtie sau din material plastic
18. Apărătoare pentru ochi (harnașament),
articole vestimentare pentru câini, botnițe,
centuri pentru câini, costume pentru animale,
geci pentru câini, haine de ploaie pentru
câini, hamuri (harnașament), jambiere pentru
animale, lese din piele, lese pentru animale, lese
pentru câini, lese pentru animale de companie,
îmbrăcăminte pentru animale, îmbrăcăminte
pentru câini, îmbrăcăminte pentru pisici,
încălțăminte pentru câini, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru câini, zgărzi pentru animale de
companie, care conțin informații medicale, zgărzi
pentru pisici, articole de voiaj, bagaje (pentru
călătorie), bagaje de mână, borsete, borsete
pentru bărbați, borsete și genți de purtat la
brâu, curele de bagaje cu încuietori, cutii de
machiaj, cutii de transport, geamantane, genți,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de
muzică, genți de mână (poșete), genți de
mână pentru bărbați, genți de plajă, genți de
transport universale, genți de voiaj cu rotile,
genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon.
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, aparate
pentru culturism, aparate pentru exerciții fizice,
aparate pentru genuflexiuni, aparate pentru
exerciții abdominale, aparate pentru obținerea
unei bune condiții fizice (de uz nemedical),
aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), articole de gimnastică și de sport, articole
de sport, bare cu arc pentru exerciții fizice, bare
pentru exerciții, bănci de exerciții, bănci pentru
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abdomene, bănci pentru ridicarea de greutăți,
benzi pentru exerciții, benzi elastice pentru
yoga, benzi de rezistență pentru întinderea
degetelor, benzi rulante pentru exerciții fizice,
blocuri yoga, cadre pentru genuflexiuni, coarde
de sărit, cochilii de protecție pentru sport,
curele pentru exerciţii pentru abdomen, discuri
pentru sport, echipamente pentru sport, genți
adaptate pentru transportul accesoriilor sportive,
greutăți de gleznă și încheietură pentru exerciții,
greutăți cu mânere pentru antrenament, greutăți
de încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în
sport, seturi de bare pentru exerciții fizice,
tensionate cu arc, articole de farse sub formă
de gândaci în cutii, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, articole din
hârtie pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de crăciun, clopoței pentru pomul de crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, dinți
de vampir de jucărie, dinți falși (articole
de petrecere sau carnaval), farse (articole
de joacă), globuri cu zăpadă de jucărie,
globuri de sticlă cu zăpadă în interior, jucării
fantezie sonore pentru petreceri, măști de
Halloween, măști de carnaval, măști de jucărie,
măști de teatru, măști din hârtie, ornamente
muzicale pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun, ornamente pentru
pomul de Crăciun (cu excepția articolelor de
iluminat și a dulciurilor), ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de crăciun, panglici
decorative (articole pentru petrecere), petarde
(articole pentru petreceri), pocnitori de crăciun,
pocnitori pentru petreceri, pomi de Crăciun
artificiali, pomi de Crăciun de jucărie, pomi
de Crăciun din materiale sintetice, pălării de
petrecere, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pălării din hârtie pentru petreceri,
pălării din plastic pentru petreceri, pălării pentru
carnaval, păpuși de crăciun, suporturi de

lumânări pentru brazi de crăciun, suporturi
pentru pomi de crăciun, zăpadă artificială pentru
pomul de crăciun, trambuline, trambuline pentru
sport, trambuline (pentru gimnastică), trambuline
pentru antrenament, trambuline (articole de
sport).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură şi servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
butelii din metal pentru gaz, butelii metalice
pentru gaz comprimat, butelii din metal pentru
depozitarea combustibilului, butelii din metal
pentru gaz sub presiune, butelii confecționate
din metal pentru gaz sub presiune, butelii
(containere) metalice pentru gaz comprimat sau
aer lichid, butelii metalice pentru gaz sau lichide
sub presiune, vândute goale, bare de tăiat
(scule de mână), cazmale, cazmale (unelte),
clești de tăiat crengi (cu acționare manuală),
clește pentru crotaliat, inele pentru coase,
coase acționate manual, instrumente pentru
culesul fructelor, cultivatoare de grădină cu trei
dinți, cultivatoare manuale pentru grădinărit,
cuțite de grădinărit, cuțite pentru altoit, cârlige
manuale, dispozitive de pulverizare neelectrice
care pot fi purtate în spate, dispozitive de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), dispozitive pentru netezit gazonul
(operate manual), extractoare (scule), ferăstraie
de elagaj (acționate manual), foarfece de elagaj,
foarfece de emondaj, foarfece de grădină,
foarfece pentru ikebana, foarfeci de grădină,
furci de fân, furci de grădină, furci de mână
(unelte manuale), furci pentru grădină, furci
pentru săpat, de uz agricol, greble, greble
pentru gazon (doar cele manuale), greble
pentru gazon (unelte acționate manual), unelte
manuale de grădinărit, greble (unelte manuale),
lopeți (unelte manuale), lopățele de grădina,
mașini de tuns gazon (instrumente manuale),
mașini de tuns (unelte acționate manual), mașini
de pulverizare (unelte acționate manual) în
scopul de pulverizare insecticid, mașini de
tăiat garduri vii (unelte acționate manual),
mistrii, mistrii cu vârf ascuțit, motocultoare
(unelte acționate manual), mânere pentru
coase, prășitori, pulverizatoare (scule acționate
manual) pentru grădină, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare (dispozitive acționate
manual) pentru uz menajer, pentru pulverizarea
erbicidelor, pulverizatoare agricole (acționate
manual), pulverizatoare pentru utilizare în
agricultură (scule manuale), sape pentru
defrișare, scarificatoare acționate manual, scule
pentru prășit (unelte manuale), seceri cu
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mâner scurt, seceră (unelte acționate manual),
semănători acționate manual, târnacop,
târnăcoape (unelte), unelte agricole manuale,
unelte de scos buruieni acționate manual,
unelte, acționate manual, pentru silvicultură,,
unelte de tăiat buruieni acționate manual,
unelte acționate manual pentru plantat bulbi,
tăvălugi pentru netezirea gazonului (unelte
acționate manual), cartușe de cerneală,
neumplute, pentru fotocopiatoare, cartușe de
toner, goale, pentru fotocopiatoare, copiatoare
(electrostatice), copiatoare (termice), adaptoare
pentru imprimante, cabluri pentru imprimante,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), cartușe de cerneală, neumplute,
pentru imprimantele de calculator, cartușe de
toner (goale) pentru imprimantele cu laser,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante,
cartușe de toner, neumplute, pentru imprimante
și fotocopiatoare, comutatoare imprimante,
hub-uri pentru imprimante, controlere pentru
imprimante cu porturi la comun, controlere
pentru imprimante cu laser, imprimante color,
imprimante color cu jet de cerneală, imprimante
color cu jet de cerneală pentru documente,
imprimante color cu laser, imprimante color
cu laser pentru documente, imprimante
color digitale, imprimante cu imprimare prin
impact, imprimante cu laser pentru filme
uscate, imprimante cu jet de cerneală
pentru documente, imprimante cu porturi la
comun, imprimante de bilete, imprimante fără
impact, imprimante fotografice, imprimante
laser, imprimante matriciale, imprimante pentru
calculator, imprimante optice, imprimante
scaner, camere foto cu scanare rapidă, scanere
3d, scannere portabile, aparate de formare
de imagini pentru amprente digitale, cititoare
de coduri optice, cititoare optice, mouse-
uri scaner, scaner de mână, scanere 3d
portabile, scanere electronice, scanere optice,
scannere grafice digitale, scanere pentru
digitizare, cablare de rețea, cabluri ethernet,
cabluri usb, cabluri audio, cabluri cu banda
plată, cabluri de telegraf electrice, cabluri de
telecomunicații, cabluri optice, cabluri pentru
modem, cabluri pentru relee radio, cabluri pentru
sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, cabluri telefonice electrice, fibre
optice, fire de telefon, cabluri usb luminoase,
cabluri usb pentru telefoane mobile, cabluri
video, amplificatoare audio, amplificatoare audio
integrate, amplificatoare cu lămpi, amplificatoare
pentru căști, amplificatoare pentru chitară,
analizoare audio, aparate de înaltă fidelitate,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de înregistrare a vocii cu cip integrat, aparate

de înregistrare digitală a vocii, aparate de
înregistrare pentru benzi audio, aparate de mixaj
(aparate audio), aparate de mixaj audio, aparate
de procesare audio, aparate digitale de redare
a sunetului, aparate digitale de redare de benzi
audio, , aparate de transmisie și recepție pentru
radiodifuziune, aparate de securitate pentru
procesarea semnalelor audio, aparate digitale
de redat muzica, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de recepție radio, aparate pentru
antibruiaj, aparate mobile de transmisie radio,
aparate pentru efecte audio, aparate portabile de
înregistrare de sunet, aparatură audio, aparate
stereo pentru vehicule, boxe de calculator, boxe
de monitor, boxe fara fir, boxe portabile, boxe
pentru conferințe video, boxe pentru aparate
de redare cu disc, bureți pentru căști, butoane
pentru microfon, cabluri adaptoare pentru căști,
cabluri pentru boxe, casetofoane, casti fara
fir, căști, căşti pentru aparatură video pentru
consumatori, căști antifonice, căști audio, căști
audio pentru aparate de transmitere a sunetelor,
căști auriculare, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști in-ear, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane, căști pentru telefoane
inteligente, căști pentru telefoane mobile, căști
stereo, difuzoare fără fir, dictafoane, difuzoare,
console de mixaj audio, console pentru căști,
cuploare acustice, cutii pentru mp3 player, cutii
pentru căști, difuzoare personale, digitizoare
audio, doze pentru chitare, echipamente audio
pentru automobile, echipamente de audio
portabile, echipamente pentru audioconferințe,
echipamente pentru efecte muzicale electrice
și electronice, egalizatoare (aparate audio),
hardware de calculator pentru procesare
de semnale audio și video, huse de
protecție pentru playere mp3, magnetofoane
cu casete audio, megafoane, microfoane,
microfoane pentru aparate de jocuri electronice
portabile, microfoane pentru aparate de jocuri
video de larg consum, minicăști de urechi,
mixere audio, aparate pentru înregistrarea
sunetelor, mp3-playere, mufe pentru microfon,
pedale pentru controlul volumului, pedale
wah-wah, pedale pentru efecte electronice
destinate utilizării cu amplificatoare de sunet,
playere de muzica portabile, plăci de circuite
audio, portavoce, prize duble pentru căști,
procesatoare de efecte de chitară, procesoare
de sunet, proiectoare audio, radiocasetofoane,
aparate de radio pentru mașini, aparate
de radio pentru vehicule, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane portabile, radiouri,
radiouri alimentate cu energie solară, radiouri
portabile, raportoare pentru alinierea cartușelor,
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receptoare audio, receptoare radio, rezonatoare,
selectoare de canale radio, suporturi pentru
boxe, suporturi de fixare pentru difuzoare,
afisaje electronice, afișaje pentru vehicule,
amplificatoare video, aparate cinematografice,
aparate de proiectare de fotografii, aparate
de prelucrare a imaginilor, aparate de redare
video, aparate de înregistrare video pentru
mașină,, aparate de înregistrare video pentru
vehicule, aparate de înregistrări de filme,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate digitale de înregistrare video, aparate
pentru efecte video, aparate video, aparatură
tv de recepționare prin satelit, camere de
televiziune, camere video digitale, camere video
de supraveghere, camere video 360º, camere
video portabile, controlere pentru monitoare
video, convertoare pentru televiziune prin cablu,
convertizoare standard de televiziune, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, căști de vizualizare monoscopică
în 2d, căști de vizualizare monoscopică, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare stereoscopică în 3d, căști
pentru realitate virtuală, decodoare pentru
televizoare, digitizoare video, dispozitive de
afișaj electronice, dispozitive de înregistrare tv,
dispozitive de afișare de imagini holografice
montate pe cap, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), dispozitive de afișaj
pe parbriz pentru autovehicule (afișaj hud),
ecrane, echipamente video, echipamente pentru
înregistrarea filmelor, echipamente electrice și
electronice de supraveghere video, ecrane
cu cristale lichide (lcd) pentru sisteme home
cinema, ecrane cu diode emițătoare de lumină,
ecrane de afișare, ecrane de afișaj cu leduri
(led), ecrane de afișare cu cristale lichide, ecrane
de afișare video care se poartă în combinație
cu hainele, ecrane lcd de dimensiuni mari,
ecrane de computer, ecrane de proiecție, ecrane
de proiecție pentru filme artistice, ecrane de
televizor, ecrane fluorescente, ecrane optice
pentru vizualizare, ecrane interactive cu imagini
grafice, ecrane tactile, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, ecrane video, filtre optice
pentru ecrane, filtre pentru ecrane de televizor,
filtre pentru televizoare, firme de neon, genți
adaptate pentru transportarea aparatelor video,
huse pentru aparate cinematografice, huse de
protecție pentru cititoare de cărți electronice,
lcd (ecrane cu cristale lichide), lanternă magică,
lentile pentru film, lentile pentru focalizare
destinate aparatelor de fotografiat, lentile pentru
proiectarea diapozitivelor, miniproiectoare,
mixere video, monitoare, monitoare color,
monitoare comerciale, monitoare cu ecran

plat, monitoare lcd, monitoare led, monitoare
(hardware pentru calculatoare), monitoare cu
ecran tactil, monitoare cu raport de aspect mare,
monitoare pentru videoconferințe, monitoare
video, motoare cu lumini led, obiective
pentru camere video, panouri , de afişaj
cu leduri (led), panouri de afișaj electronic,
panouri de afișare electronice, panouri digitale,
panouri de semnalizare cu afișaj digital,
panouri indicatoare, panouri informative digitale,
playere de discuri video, piese și accesorii
pentru decodoare pentru televizoare, playere
și recordere video combinate, procesoare
video, procesoare video care furnizează
vedere 360 de grade pentru un vehicul,
procesoare video pentru microscop, procesoare
videocolor, aparate de proiecție, proiectoare,
proiectoare LCD, proiectoare LCD (cu ecrane
cu cristale lichide), proiectoare cinematografice,
proiectoare de imagini, proiectoare digitale,
proiectoare portabile, rame foto digitale,
receptoare de televiziune 3D, receptoare video,
sisteme home cinema, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
suporturi adaptate pentru stocarea de aparate
video, suporturi pentru camere video, suporturi
pentru televizoare, televizoare, televizoare UHD
(ultra înaltă definiție), televizoare cu dmb
(difuziune multimedia digitală), televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare cu
diode organice emițătoare de lumină (OLED-
uri), televizoare cu ecran cu cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare
cu proiecție laser, televizoare cu protocol
de identificare (IP - internet protocol),
televizoare de mașină, televizoare de înaltă
definiție (HDTV), televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
terminale de afișare grafică, video recordere,
unități de afișare video, videoproiectoare,
videocasetofoane, aparate de fotografiat,
aparate de filmat ultrarapide, aparate de centrare
a diapozitivelor, aparate de fotografiat digitale,
aparate de lustruire pentru fotografii, aparate
de mărit (fotografie), aparate de redare a
imaginii, amplificatoare de frecvență audio,
amplificatoare de frecvență video, aparate
holografice, aparate de reproducere a filmelor,
aparate de redare cu bandă, baze pentru
difuzoare, baze portabile pentru difuzoare, cd-
uri de curățare a lentilelor laser, cititoare
cd portabile, coperte pentru cititoare de cărți
electronice, cutii pentru filme, cutii pentru lentile,
cutii pentru playere portabile multimedia, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, difuzoare fără
fir cuplabile, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, dispozitive de derulare înainte a filmelor,
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dispozitive de redare pentru discuri compacte,
dispozitive de redare pentru suporturi de sunete
și imagini, dispozitive de înregistrare pentru
suporturi de sunete și imagini, dispozitive
de stocare a datelor pe casete magnetice,
dispozitive de ștergere de benzi magnetice,
dvd , playere, dvd playere portabile, echipament
de karaoke, echipament audio purtabil,
echipamente fotografice, generatoare de
sincronizare, generatoare pentru temporizare,
huse pentru dvd playere, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, lentile, ochelari
3d, monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, player portabil multimedia, playere
mp4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
(audio, video) fără fir, receptoare audiovizuale,
servere video, servere video digitale, sisteme
de vizualizare video, sisteme multi-cameră
pentru vehicule, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, telecomenzi
pentru aparate stereo, telecomenzi pentru
televizoare, transmițătoare FM, unități de CD-
rom, unități pentru dvd-uri, unități de discuri
flexibile, unități de benzi magnetice, adaptoare
USB, agende digitale, aparate de stocare pentru
programe informatice, aparate de înregistrare
de casete, benzi audio cu muzică, aparate
pentru curățarea mediilor de date magnetice și
optice, aparate electronice pentru identificarea
animalelor, benzi audio neînregistrate, benzi
codificate, benzi audio digitale fără conținut,
benzi de calculator, carcase pentru dischete,
carcase pentru dvd-uri, carcase pentru compact-
discuri, carduri codate magnetic pentru
transportul de date, carduri codificate folosite la
transferul electronic de fonduri, carduri codificate
magnetic pentru cadouri, carduri codificate
utilizate pentru tranzacțiile financiare efectuate
prin transfer electronic, carduri codificate utilizate
în efectuarea tranzacțiilor la punctele de
vânzare, carduri cu bandă magnetică, cd-rom-
uri fără conținut pentru înregistrare audio sau
video, cd-uri audio, casete audio, cititoare de
carduri cu circuite integrate, cititoare (aparatură
pentru procesarea datelor), cititoare de carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri magnetice codate, cititoare de carduri
inteligente, compact discuri, dischete, discuri
audio, discuri codificate, dvd-uri, dvd-uri fără
conținut, dvd-uri inscriptibile fără conținut, discuri
pentru stocarea de date, discuri vinil (lp-uri),
dispozitive cu memorie, dispozitive de memorie,
dispozitive de memorie de firmware, dispozitive
de memorie flash portabile, dispozitive de

memorie pentru computere, dispozitive de
redare pentru casete, dispozitive pentru citirea
cardurilor, dispozitive de stocare de informații
(electrice sau electronice), huse pentru CD-uri,
huse pentru casete video, huse pentru discuri de
calculator,  memorie  flash,  stickuri  de memorie,
memorii usb, memorii USB (neînregistrate),
suporturi de date cu microcircuit, suporturi
de date electronice, suporturi de date care
pot fi citite de mașini, suporturi de date
lizibile mecanic înregistrate cu ajutorul unor
programe, suporturi de date magnetice, suporturi
de stocare a datelor, suporturi de înregistrare
(optice), suporturi de înregistrare (magnetice),
suporturi digitale de înregistrare, suporturi optice
de date, unități de bandă magnetică pentru
computere, unități de memorie electronice,
unități de hard disk magnetice, unități de
discuri magnetice, unități de stocare (SSD),
unități de stocare hibride (SSHD), unități de
recuperare pentru protecția datelor, unități
de memorie semiconductoare, unități flash
USB cu microconectoare USB compatibile
cu telefoanele mobile, unități optice pentru
stocarea datelor, unități pentru copii de siguranță
pentru calculatoare, calculatoare de buzunar,
calculatoare grafice de buzunar, calculatoare
electronice de buzunar, dispozitive de calculat,
componente și piese de calculator, buffer
(memorie intermediară) de calculator, carcase
de calculator, carduri ram (memorie cu acces
aleatoriu), carduri cu cip electronic, carduri de
expansiune, carduri cu microprocesor, cartele
video, carduri grafice, cipuri de multiprocesor,
cipuri electronice cu circuite integrate de
memorie, circuite logice, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, componente
electronice pentru calculatoare, componente
hardware cu memorie, componente pentru
calculatoare, controlere pentru calculatoare,
controlere pentru discuri dure, controlere video
grafice, discuri dure, dispozitive pentru controlul
mișcării, interfețe electronice pentru platforme de
simulatoare de mișcare, huse adaptate pentru
calculatoare, memorii optice, microprocesoare,
microprocesoare securizate, modemuri, module
de intrare/ieșire analogice, module de intrare/
ieșire digitale, module informatice, plăci anexe
pentru calculator, plăci cu circuite imprimate
adiționale, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, plăci de accelerare multimedia,
plăci de accelerare pentru calculator, plăci de
bază pentru calculatoare, plăci de bază, plăci
de rețea, plăci de sunet, plăci fiică, plăci
pentru PC, porturi paralele de calculator, porturi
seriale pentru calculator, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, unități centrale de procesare pentru
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procesarea informațiilor, datelor, sunetelor sau
imaginilor, unități de disc fix, unități de disc
externe pentru calculatoare, unități pentru
discuri digitale, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, calculatoare, calculatoare,
portabile, calculatoare centrale, calculatoare
personale, calculatoare electronice, calculatoare
de drum, modemuri pentru calculatoare, rețele
de calculatoare, cabluri pentru calculatoare,
calculatoare de proces, programe pentru
calculatoare, netbook-uri (calculatoare), tastaturi
de calculatoare, carduri pentru pc, componente
de calculator periferice fără fir, creioane
optice, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, echipamente de telefonie prin
calculator, mouse-uri pentru computer, mouse-
uri de calculator fără fir, mouse (periferice
de calculator), joystick-uri pentru calculator,
huse pentru protejarea calculatorului de praf,
huse pentru tastaturi de calculator, filtre pentru
ecrane de afișare, huse pentru CD-playere, huse
(adaptate) pentru calculatoare, rame pentru
monitoarele de calculator, scanere mobile pentru
documente, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi de mouse, tastaturi de calculator,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,
tastaturi pentru tablete, taste pentru tastatură de
calculator, terminale cu taste, terminale de date
vizuale, terminale grafice, touchpad-uri pentru
calculatoare, unități multidisc pentru computere
(juke-box), laptopuri convertibile, laptopuri,
laptopuri hibride, huse pentru laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, ceasuri inteligente,
agende electronice, amplificatoare, scanere
cu intrare și ieșire digitală, telefoane,
telefoane digitale, telefoane celulare, telefoane
mobile, telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane fixe, telefoane cu internet, telefoane
prin satelit, telefoane fără fir, telefoane de
mașină, huse pentru telefoane, telefoane
celulare digitale, conectoare pentru telefoane,
baterii pentru telefoane, telefoane de conferință,
telefoane mobile braille, adaptoare pentru
telefoane, telefoane cu bandă triplă, telefoane
publice cu plată, tastaturi pentru telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, huse
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
telefoane inteligente, afișaje pentru telefoane
mobile, afișaje pentru telefoane inteligente,
încărcătoare pentru telefoane inteligente, fete
pentru telefoane celulare, carcase pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
mobile, tastaturi pentru telefoane inteligente,
software pentru telefoane inteligente, difuzoare
pentru telefoane mobile, programe pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru telefoane
mobile, prize de extensie pentru telefoane,

încărcătoare de baterii pentru telefoane,
telefoane mobile folosite în vehicule, dispozitive
mâini libere pentru telefoane, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru  telefoane  mobile, telefoane  alimentate
cu energie solară, huse pentru telefoane
(special adaptate), dopuri antipraf pentru
telefoane celulare, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, memorii externe pentru
telefoane celulare, aplicații software pentru
telefoane mobile, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, obiective fotografice
pentru telefoane inteligente, camere video
pentru telefoane inteligente, joystickuri adaptate
pentru telefoane inteligente, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, surse
de alimentare pentru telefoane inteligente,
huse din piele pentru telefoane inteligente,
module de afișare pentru telefoane mobile,
telefoane inteligente sub formă de ochelari,
dispozitive „mâini-libere” pentru telefoane
celulare, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, economizoare de ecran
descărcabile pentru telefoane, suporturi de
telefoane mobile pentru bord, stații de andocare
pentru telefoane mobile, telefoane mobile cu
sisteme fax încorporate, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane inteligente, conectoare pentru
telefoane mobile pentru vehicule, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, amplificator
imagine pentru ecranul telefoanelor inteligente,
telefoane cu sisteme de inter-comunicare
incorporate, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoane mobile, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, tapete descărcabile pentru calculatoare
și telefoane mobile, software de jocuri
electronice pentru telefoane mobile, căști fără
fir folosite cu telefoane mobile, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, adaptoare
pentru conectarea telefoanelor la aparate
auditive, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, microfoane
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
programe pentru sisteme de operare pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, echipamente
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pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri) pentru
telefoane mobile, folii de protecție cu cristale
lichide pentru, telefoane inteligente, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, telefoane inteligente care se poartă în
combinație cu hainele, software care permite
transmisia de fotografii către telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, huse din pânză
sau material textil pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, brățări de ceas pentru
comunicarea de date către telefoane inteligente,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, tocuri pentru
telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, software pentru jocuri pe calculator
destinate utilizării pe telefoanele mobile și
celulare, software de calculator pentru comanda
de la distanță a telefoanelor și posturilor
radiotelefonice, programe informatice și software
de calculator pentru prelucrarea de imagini
folosite pe telefoane mobile, telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, airbaguri
(dispozitive de protecție pentru automobile),
airbaguri pentru vehicule, alarme acționate
la distanță pentru vehicule terestre, alarme
antifurt pentru vehicule, alarme de siguranță
pentru vehicule, alarme pentru vehicule,
alarme pentru vehicule cu motor, alarme
sonore (antifurt) pentru vehicule, avertizoare
sonore pentru motociclete, avertizoare acustice
de marșarier pentru vehicule, cadre pentru
susținerea copiilor în vehicule, borduri de
siguranță din cauciuc pentru apărătoarele
mașinilor, borduri de siguranță din cauciuc pentru
apărătoarele camioanelor, claxoane de ceață
utilizate pentru vehicule, claxoane electrice
pentru vehicule, claxoane pentru automobile,
claxoane pentru motociclete, claxoane pentru
vehicule, dispozitive antifurt pentru automobile,
dispozitive antifurt pentru vehicule, dispozitive
de alarmă pentru vehicule, dispozitive de
poziționare pentru centurile de siguranță ale
pasagerilor, dispozitive de reținere utilizate
cu centuri de siguranță pentru vehicule,
dispozitive de securizare pentru copii utilizate
pentru scaunele de vehicule, dispozitive pentru
blocarea volanului, hamuri de siguranță pentru
copii, pentru scaune de vehicule, hamuri de
siguranță pentru scaune de vehicule, parbrize
tip duplex pentru vehicule, perne pentru scaune

de siguranță pentru vehicule, scaune de
siguranță pentru vehicule, scaune ejectabile
pentru vehicule, scaune gonflabile, pentru
vehicule, semnale de siguranță (acustice) pentru
vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, sisteme de alarmă pentru
automobile, sisteme de alarmă pentru camioane,
sisteme de alarmă pentru vehicule terestre,
sisteme de alarmă profesionale pentru vehicule,
sisteme de avertizare antifurt pentru automobile,
suporturi pentru centuri de siguranță, arbori
de turbină (componente ale vehiculelor de
teren), automobile cu motor liniar de inducție,
compresoare pentru supraîncărcarea motoarelor
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
convertizoare hidraulice de cuplu pentru vehicule
terestre, cutii de transmisie automate pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, demaroare pentru vehicule terestre,
dispozitive de acționare de motor pentru
vehicule terestre, dispozitive de propulsie
pentru vehicule, dispozitive de postcombustie
pentru motoare de vehicule terestre, grupuri
motopropulsoare pentru vehicule terestre, inele
de cuplare (non electrice) (componente ale
motoarelor de vehicule terestre), lanțuri cu role
pentru vehicule terestre, manșoane de cuplare
(non electrice) (componente de motoare la
vehiculele terestre), mecanisme de acționare
de motor pentru vehicule terestre, mecanisme
de propulsie pentru vehicule terestre, motoare
cu benzină pentru vehicule terestre, motoare
cu combustie internă pentru vehicule terestre,
motoare cu gaz pentru vehicule terestre,
motoare cu turbină diesel pentru vehicule
terestre, motoare cu reacție pentru vehicule
terestre, motoare de vehicule pe două roți,
motoare diesel pentru vehicule terestre, motoare
electrice cu angrenaje pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru automobile, motoare
electrice pentru vehicule cu două roți, motoare
electrice pentru vehicule terestre, motoare
hidraulice rotative pentru vehicule terestre,
motoare liniare pentru vehicule terestre, motoare
pentru vehicule terestre, palete de turbine
sub formă de componente ale vehiculelor
terestre, pinioane de demaroare pentru vehicule
terestre, servomotoare pentru vehicule terestre,
statoreactoare pentru vehicule terestre, turbine
cu aburi pentru vehicule terestre, turbine
de aer dinamic pentru vehicule terestre,
turbine cu aer comprimat pentru vehicule
terestre, ambreiaje hidraulice pentru vehicule
terestre, airbaguri (dispozitive de protecție
pentru vehicule terestre), ambreiaje pentru
vehicule terestre, angrenaje cu roți pentru
vehicule terestre, angrenaje de marșarier pentru
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vehicule terestre, angrenaje față, angrenaje
pentru vehicule, ansambluri de angrenaje pentru
vehiculele, terestre, ansambluri de osii ale
vehiculelor, apărătoare de lanț pentru vehicule,
apărătoare de noroi, apărătoare de noroi pentru
vehicule pe două roți, arbori de priză de putere
pentru vehicule terestre, arbori de transmisie
pentru vehicule terestre, arbori flexibili pentru
vehicule terestre, arcuri elicoidale (componente
ale sistemului de suspensie pentru vehiculele
terestre), arcuri lamelare (piese de suspensie
pentru vehicule terestre), arcuri de suspensie
pentru autovehicule, arcuri amortizoare pentru
automobile, arbori pentru vehicule terestre,
atașe, amortizoare pentru automobile, lanțuri
pentru automobile, șasiuri pentru automobile,
automobile și elemente de structură ale
acestora, axe cu pivot pentru încărcătoare
pentru vehicule, axe pentru vehicule terestre,
bandă derapantă pentru motociclete, bare de
remorcare, bare de torsiune pentru automobile,
bare de torsiune pentru suspensia vehiculelor
terestre, bare de tractare pentru remorci,
bene pentru vehicule, brațe pivotante (piese
de vehicule), butuci din spate, butuci frontali
pentru vehicule, cabine pentru vehicule, cadre
pentru vehicule motorizate cu două roți, cadre
pentru vehicule pe două roți, cadre pentru
vehicule terestre, capace pentru rezervoare de
combustibil pentru automobile, capace pentru
rezervor pentru vehicule terestre, capace pentru
transmisii la vehicule terestre, capote de
vehicule, caroserii blindate pentru vehicule,
carcase protectoare pentru motoare de vehicule
terestre, caroserii pentru autovehicule, cârlige
(bare de remorcare) pentru vehicule, centuri de
siguranță pentru vehicule și pentru automobile,
cilindri de ambreiaj pentru vehicule terestre,
cilindri de frână pentru vehicule terestre, circuite
hidraulice pentru automobile, coloane de direcție
întărite pentru vehicule, componente pentru
caroseria vehiculelor, convertizoare de cuplu
pentru automobile, convertizoare de cuplu
pentru vehicule terestre, cotiere pentru vehicule,
cuplaje hidraulice pentru vehicule terestre,
cuplaje de tip gheară pentru arborele vehiculelor
terestre, cuplaje pentru arbori pentru vehicule
terestre, cuplaje pentru vehicule terestre, curele
de transmisie (piese pentru mașini terestre),
curele de transmisie pentru acționarea de
vehicule terestre, cutii de angrenaje pentru
vehiculele terestre, cutii de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze, cutii de
viteze automate pentru automobile, cutii de
viteze automate pentru vehicule terestre, cutii
de viteze pentru automobile, deflectoare de
lanț pentru vehicule, demultiplicatoare pentru

vehicule terestre, diferențialuri , pentru vehicule
terestre, discuri de ambreiaj acționate prin
fricțiune pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj pentru vehicule terestre, discuri de
ambreiaj, altele decât cele pentru vehicule
terestre, discuri de frână pentru vehicule terestre,
discuri pentru lagăre axiale de ambreiaj pentru
vehicule terestre, dispozitive antiderapante
pentru anvelope de autovehicule, dispozitive
de control de transmisii pneumatice pentru
vehicule terestre, dispozitive de cuplare utilizate
pentru autovehiculele terestre, dispozitive de
fixare a coșurilor de bebe în interiorul
vehiculelor, dispozitive de remorcare pentru
vehicule, distanțiere pentru roți, elemente de
fixare pentru apărătoare de noroi, etriere de
frână pentru vehicule terestre, frâne cu bandă
pentru vehicule terestre, frâne de direcție, frâne
hidraulice pe disc, frâne hidraulice pe jantă,
frâne hidraulice pe jantă pentru biciclete, frâne
pentru vehicule cu motor, frâne pentru vehicule
terestre, frână cu saboți pentru vehicule terestre,
garnituri de frână pentru vehicule terestre,
geamuri pentru automobile, grinzi de întărire
a plafonului caroseriei, hamuri de siguranță
pentru scaunele autovehiculelor, harnașamente
pentru scaune de mașină, huse adaptate pentru
automobile, huse adaptate pentru volane de
automobile, huse de scaune pentru automobile,
huse adaptate pentru volane de vehicule, huse
pentru locurile din spate la vehicule, huse
pentru scaune (ajustabile) pentru automobile,
huse pentru schimbătoare de viteze, indicatoare
de direcție pentru vehicule, joystick-uri pentru
vehicule, indicatoare pentru indicarea direcției
vehiculelor (cu excepția farurilor), lagăre de osie
pentru vehicule de teren, lame de schimb pentru
ștergătoarele de parbriz ale vehiculelor, lame
pentru ștergătoarele de parbriz, lanțuri cu eclise
folosite la transmisii (pentru vehicule terestre),
lanțuri de transmisie pentru vehicule terestre,
lanțuri de zăpadă pentru cauciucuri (pentru
vehicule), lanțuri pentru acționarea de vehicule
rutiere, lanțuri pentru anvelope (pentru vehicule
terestre), lanțuri pentru motociclete, lanțuri
pentru automobile (pentru condus), leviere
de frână pentru vehicule, luminatoare pentru
vehicule, lunete pentru automobile, îmbinări
universale pentru vehicule terestre, manete
de ambreiaj pentru vehicule terestre, manete
pentru schimbarea vitezelor pentru vehicule
terestre, mecanism de transmisie prin fricțiune
pentru vehiculele terestre, mecanisme de
acționare (pentru vehicule terestre), mecanisme
de ambreiaj pentru automobile, mecanisme
de deschidere de capote pentru vehicule,
mecanisme de schimbare a, angrenajelor
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pentru vehiculele terestre, mecanisme de
transmisie de putere pentru vehicule terestre,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre, mecanisme mecanice de transmisie
pentru vehicule terestre, mecanisme pentru
ridicarea geamurilor folosite la geamurile de
vehicule, monturi pentru faruri (componente
de motociclete), motoare cu angrenaje pentru
vehicule de teren, motoare de ventilator pentru
vehicule terestre, mânere de schimbător de
viteză pentru vehiculele terestre, mânere pentru
portiere de automobile, mânere rotative pentru
motociclete, nuci de rotire a volanului pentru
automobile, oglinzi pentru vehicule, oglinzi
retrovizoare (piese pentru vehicule), oglinzi
retrovizoare de interior, oglinzi retrovizoare
laterale pentru vehicule, organe de transmisie
pentru vehicule terestre, osii de remorcă,
osii (piese pentru vehicule terestre), osii și
arbori cardanici pentru autovehicule, osii pentru
suspensii cu arcuri lamelare pentru vehicule,
osii pentru sisteme de suspensie cu arcuri
lamelare pentru vehicule, osii pentru sisteme de
suspensie pneumatice ale vehiculelor, panouri
adaptate pentru caroserii de vehicule, panouri
de ușă pentru vehicule, panouri de portiere
pentru vehicule terestre, parasolare și apărători
de soare pentru mașini motorizate, parasolare
pentru parbrizele automobilelor, parbrize pentru
automobile, parbrize, pavilioane culisante pentru
vehicule terestre, pedale de frână (componente
ale motocicletelor), pavilioane pentru automobile
decapotabile, pedale de frână pentru vehicule,
pedale de frână pentru vehicule terestre, piese
de transmisie de putere (curele) pentru vehicule
terestre, pinioane pentru vehicule terestre,
plăcuțe de frână cu discuri pentru vehicule
terestre, plăcuțe de frână pentru automobile,
plăcuțe de frână pentru autovehicule, plăcuțe
de frână pentru vehiculele terestre, portbagaje
de acoperiș pentru automobile, portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, portbagaje laterale
pentru motociclete, portbagaje pentru acoperișul
mașinilor, portbiciclete, portbagaje pentru
vehicule, portschiuri pentru vehicule, portiere
de autovehicule, protecții fabricate la comandă
pentru bare de protecție, protecții pentru
capotă ca părți structurale de vehicule, protecții
anti-șoc din metal pentru vehicule, profiluri
aerodinamice pentru vehicule terestre, protecții
împotriva zgârieturilor pentru mânere pentru
portiere de automobile, protectoare pentru faruri,
protectoare împotriva stropilor pentru vehicule,
protecții pentru jenți de vehicule, recipiente
adaptate pentru a fi utilizate în portbagajul
vehiculelor,  retrovizoare,  rezervoare,    de
combustibil pentru vehicule terestre, rezervoare

nemetalice (piese de vehicule), rezervoare
metalice (piese de vehicule), roți (componente
ale vehiculelor terestre), rezervoare sub formă
de piese de sisteme de frânare pentru vehicule,
rezervoare sub formă de piese de ambreiaje
de vehicule terestre, roți de lanț pentru
vehicule terestre, roți de transmisie pentru
vehicule terestre, roți dințate pentru vehicule
terestre, saboți de frână pentru automobile,
saboți de frână pentru vehicule terestre,
saboți de frână pentru vehiculele terestre,
scaune de automobile, saci pentru picioare
adaptați pentru landouri, schimbătoare de viteze,
schimbătoare de viteză pentru automobile,
șasiuri articulate adaptate pentru utilizare cu
vehicule, șasiuri de motor, pentru vehicule
terestre, șasiuri de remorci pentru vehicule,
scrumiere pentru automobile, segmenți de frână
pentru automobile, semnale de direcție pentru
automobile, seturi de protecții pentru ax folosite
la vehiculele terestre, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru vehiculele terestre, sisteme de frânare
pentru vehicule terestre, sisteme de suspensie
pentru automobile, sisteme de suspensie pentru
vehicule terestre, sisteme pentru depozitare
adaptate pentru a fi utilizate în vehicule cu
motor, spoilere pentru automobile, spoilere
pentru vehicule terestre, stabilizatoare pentru
atelaje utilizate pentru autovehiculelor terestre,
suporturi de biciclete pentru vehicule, suporturi
pentru bagaje fixate pe capotă, ștergătoare
de faruri, ștergătoare de parbriz, ștergătoare
de parbriz (piese pentru vehicule), ștergătoare
de parbriz pentru automobile, suporturi pentru
plăcuțe de înmatriculare, suspensii pentru roți,
tablouri de bord pentru automobile, tambururi
de frână pentru vehicule terestre, tetiere pentru
scaune pentru automobile, tije cu canelură
(piese de angrenaje de vehicule terestre),
tije cu canelură de glisare (componente de
angrenaje de vehicule terestre), tije cu canelură
pătrate (componente de angrenaje de vehicule
terestre), transmisii (componente ale vehiculelor
terestre), transmisii articulate pentru vehicule
terestre, transmisii cu dublu ambreiaj pentru
vehicule terestre, transmisii cu viteză variabilă
pentru vehicule terestre, transmisii de acționare
pentru vehicule terestre, transmisii de putere
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
de putere pentru vehicule terestre, transmisii
diferențiale pentru vehicule terestre, transmisii
hidraulice pentru vehicule terestre, transmisii
mecanice pentru vehicule terestre, transmisii
pentru deplasarea în marșarier pentru vehicule
terestre,  transmisii  planetare  pentru  vehiculele
terestre, transmisii prin roți dințate pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

610

vehiculele terestre, trape de aerisire pentru
vehicule, treapte de atașare la vehicule terestre,
trepte (piese pentru vehicule terestre), uși de
portbagaj, volane (componente ale vehiculelor),
volane pentru vehicule, antiderapante pentru
roți de vehicule, anvelope (pneuri), anvelope
pentru vehicule, bandaje de roți pentru
vehicule, benzi antistatice pentru vehicule,
benzi de rulare pentru pneuri, camere de aer
pneumatice pentru roți de vehicule, capace de
roți (pentru vehicule), accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, adaptoare pentru lamele
ștergătoarelor vehiculelor, arcuri de suspensie
pentru vehicule, arcuri amortizoare pentru
vehicule, arcuri elicoidale pentru suspensii
de vehicule, arcuri lamelare metalice pentru
suspensii de vehicule, arcuri pentru sisteme de
suspensie pentru vehicule, arcuri pneumatice
pentru amortizarea șocului la scaunul șoferului,
articole de fierărie pentru frâne (vehicule),
bare de torsiune pentru vehicule, bare
pentru scaun (piese de vehicule), benzi
parasolare pentru vehicule, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre,
bucșe pentru vehicule, burdufuri ax planetar
pentru vehicule, burdufuri pentru schimbătoare
de viteză destinate autovehiculelor, bușoane
pentru rezervoarele de benzină ale vehiculelor,
cabluri de frână pentru vehicule, cadru de
tractare din metal pentru vehicule, capace pentru
rezervor pentru vehicule, caroserii, cilindri de
frână pentru vehicule, cilindri de roată pentru
vehicule, cilindri principali de frână, cilindri de
amortizare (componente ale vehiculelor), cilindri
de compensare pentru sistemele de frânare ale
vehiculelor, coloane de direcție pentru vehicule,
circuite hidraulice pentru vehicule, coloane
de suspensie pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, componente pentru
caroserii de vehicule, coloane de suspensie
(componente ale vehiculelor), conducte de
combustibil pentru vehicule, cotiere pentru
scaune cu rotile, covorașe adaptate pentru
vehicule, discuri de frână pentru vehicule,
dispozitive antifurt electronice pentru vehicule,
dispozitive de tractare din metal pentru vehicule,
dispozitive de reglare a presiunii frânelor
hidraulice pentru vehicule, elice pentru vehicule,
etriere de frână pentru vehicule, geamuri de
vehicule, garnituri pentru frână pentru vehicule,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne pentru roți, frâne electronice
pentru vehicule, frâne pentru vehicule, atlase,
caiete de exerciții, diagrame, globuri pământești,
globuri terestre,     hărți, hărți de perete
ilustrate de uz didactic, hărți geografice,

manuale didactice, materiale didactice din hârtie,
materiale educative tipărite, tabele aritmetice,
tabele tipărite, cutii pentru pictură (rechizite
școlare), modele tridimensionale de uz didactic,
probe biologice pentru microscoape (material
didactic), table școlare, tăblițe de scris pentru
copii, table de mici dimensiuni, bandă pentru
legarea cărților, cerneluri, batoane corectoare,
creioane corectoare, creion corector, gume de
șters, markere cu ștergere uscată, radiere
electrice, radiere pentru cerneală, radiere-capac,
rezerve de gume pentru creioane, produse
pentru ștergere, ștergătoare pentru table albe,
bureți pentru șters tabla, accesorii pentru
creioane, batoane de cerneală, carioci, caiete
pentru caligrafie cu pensula, caiete pentru
caligrafie cu stiloul, carioci cu vârf de fetru,
cartușe de cerneală pentru stilouri, cerneală
de caligrafie, cerneală de scris, cerneală
pentru desen, cerneală pentru instrumente
de scris, cerneală pentru stilouri, cerneluri
pentru tușiere, creioane cu gumă, creioane
cu mină colorată, creioane colorate, creioane
mecanice, creioane de desen, călimări, cretă
de scris, creion cu mină groasă (creioane
mecanice), cutii pentru stilou și creion, cutii
pentru stilouri și creioane, decorațiuni pentru
creioane, hârtie sugativă, mape pentru scris
(papetărie), instrumente de scris, markere cu
ștergere umedă, materiale textile pentru scriere
cu apă pentru exersarea caligrafiei, materiale
de desen pentru table școlare, mine pentru
creioane, mine pentru creioane mecanice, mine
de rezervă pentru creioane, penare, penare
din piele, penare rulabile, penițe (de scris),
pensulă pentru caligrafie, pensule de caligrafie,
pixuri cu bilă, pixuri cu gel, pixuri cu sclipici
(articole de papetărie), pixuri și stilouri, pixuri
și stilouri (articole de birou), timbre poștale,
protecție de buzunar pentru stilou, rezerve
pentru markere, rezerve pentru pixuri cu bilă,
rezerve pentru stilou, seturi de creioane, seturi
de instrumente de scris, seturi de pixuri cu
bilă și creioane, seturi de stilou, ștampile de
cauciuc, ștampilă datieră, ștampilă de cauciuc
pentru documente, stilou cu cerneală UV, stilouri,
stilouri (articole de scris), stilouri cu vârfuri
poroase, stilouri de oțel, stilouri fără cerneală,
stilouri marker pentru piele, stilouri pensulă,
sugativă, suporturi atașate la instrumentele de
scris pentru a fi mai ușor de folosit, suporturi
pentru agățat pensule de scris, suporturi pentru
așezarea verticală a stilourilor, suporturi pentru
așezarea orizontală a stilourilor, suporturi pentru
creioane, suporturi pentru creioane și stilouri,
suporturi  pentru  markere, suporturi pentru
pensule de scris, suporturi tip pahar pentru
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hărți de perete ilustrate, hârtie de copiat
(articole de papetărie), hârtie de scrisori, hârtie
fluorescentă, hârtie laminată, hârtie folosită în
industria artei grafice, hârtie milimetrică, hârtie
pentru etichete, hârtie pentru fotocopiere, hârtie
pentru plicuri, hârtie xerografică, hârtie pentru
scrisori (produse finite), insigne de hârtie, insigne
din carton, instrumente de desen pentru tabla
școlară, instrumente de scris confecționate din
fibre, jurnale de buzunar, jurnale nescrise,
jurnale și agende, lipici cu sclipici (articole de
papetărie), litere și cifre adezive, mape, mape
de hârtie (papetărie), mape pentru documente,
mape tip servietă, markere cu vârf de fibră,
markere evidențiatoare, markere fluorescente,
markere pentru documente, materiale aromatice
pentru modelaj, minifelicitări, organizatoare
personale, organizatoare de birou, panglici
din hârtie creponată, articole de papetărie,
pernuțe adezive (articole de papetărie), pioneze
(papetărie), pioneze (metalice) pentru panouri
și table școlare, pioneze pentru panouri de
plută, piuneze pentru marcare (hărți), pixuri
colorate, planificatoare anuale, planificatoare
de perete, planificatoare lunare, planificatoare
zilnice, plannere de birou, planșete cu clamă
pentru hârtii, plicuri (papetărie), plicuri din plastic,
port-stilouri, cărți poștale, rame pentru fotografii,
rechizite școlare, registre, registre (contabilitate),
registre (cărți), rigle, rigle pentru desen, rigle
negradate, rigle pentru desen tehnic, rigle pentru
tablă de scris, furnituri pentru scris, sclipici
pentru papetărie, semne de carte, semne de
carte din hârtie, semne de carte din piele,
semne de carte pentru documente (stegulețe
de marcare), separatoare pentru dosare, seturi
de birou, sisteme de indexare cu cartonașe,
șabloane (papetărie), șabloane pentru litere,
șabloane pentru pictură pe față, suporturi cu
sertare pentru articole de papetărie (birotică),
suport de birou rotativ pentru a nota și păstra
informații de contact, suporturi de ștampile
pentru documente, suporturi de birou pentru
documente, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi pentru accesoriile de birou,
suporturi pentru agrafe de hârtie, suporturi
pentru benzi adezive, suporturi pentru blocnotes,
suporturi pentru calendare, suporturi pentru
calendare de birou, suporturi pentru capsatoare,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
cretă, suporturi de ștampile, suporturi pentru
corespondeță, ștampile de birou, ștergătoare de
penițe, suporturi pentru dosare, suporturi pentru
foi de scris, suporturi pentru scrisori, , suporturi
pentru stilouri și creioane, suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi-presă
pentru cărți, table de scris albe, table magnetice

creioane, tocuri, ștampile de datare, ștampile
de marcare, ștampile de numerotare, tușiere,
truse de creioane, tușuri pentru ștampile, vârfuri
pentru pixuri cu bilă, agende, agende de birou,
agende de buzunar, agende de planificare
pentru birou, agende folosite în papetărie,
agende săptămânale, agrafe de birou pentru
hârtie, agrafe de prindere pentru instrumente
de scris, agrafe pentru hârtie (papetărie),
articole de papetărie parfumate, articole de
papetărie pentru birou, articole de papetărie
pentru petreceri, articole de papetărie pentru
scris, articole de papetărie, confecționate din
hârtie, ascuțitori de creioane, ascuțitori pentru
creioane, mecanice, autocolante (articole de
papetărie), batoane de vopsea, benzi adezive,
benzi corectoare (articole de birou), benzi
elastice pentru birou, bibliorafturi, blocnotes de
birou, articole de birou (cu excepția mobilelor),
blocnotesuri, blocnotesuri adezive, blocnotesuri
de notițe, blocnotesuri ilustrate, blocnotesuri
pentru notițe, blocuri (papetărie), caiete, caiete
cu spirală, caiete de notițe, caiete de scris, caiete
școlare, calendare de birou, benzi din hârtie
sau cartele pentru înregistrarea programelor
de calculator, calendare de perete, calendare
tipărite, capse de birou, carioci cu vârf de
fibră, carnete cu foi detașabile, carnete de
chitanțe, carnete de notițe, carnețele, carnețele
de buzunar (papetărie), carnețele de notițe în
alb, călăreți pentru cartoteci, cărți cu nume,
cărți de desenat sau de scris, chitanțiere,
clasoare, clasoare pentru birou, clipsuri pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou, coli de hârtie pentru notițe, coperte
(papetărie), coperte de protecție pentru cărți,
coperte din piele pentru cărți, coperte (coperți)
din hârtie pentru cărți, coperte pentru agende,
coperte pentru caiete, coperte pentru caiete de
exerciții, coperți de dosar, cretă, creioane tip
carioca, cretă de marcare, cutii pentru articole
de papetărie, cutii pentru creioane, cutii pentru
dosare, decapsatoare, instrumente pentru
desen, dosare, dosare (papetărie), dosare cu
index, dosare cu inele, dosare din carton manila,
dosare expandabile, dosare expandabile din
hârtie, dosare pentru corespondență, dosare
pentru documente (papetărie), echere, echere
(rigle), echere pentru desen, etichete adezive,
etichete cu adrese, etichete de preț, etichete din
hârtie, fișe (papetărie), flip-charturi cu foi goale,
flip-charturi imprimate, folii pentru documente,
folii transparente (papetărie), folii transparente
din plastic, folioscop (flip book), hârtie adezivă
pentru luat notițe, hârtie autocopiativă fără
carbon,  hârtie  autocopiativă  (papetărie),  hârtie
cu antet, hârtie de blocnotes, hârtie de fax,
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pentru planificarea activităților și a programărilor,
table pentru luat notițe (articole de birou),
tablete de ceară pentru sigilii, indicatoare
neelectronice pentru arătat la tablă, tăvi de birou
pentru documente, carton, carton colorat (carton
colorat), carton tare, cartonașe pentru notițe în
alb, coli de hârtie (papetărie), foi volante, hârtie,
hârtie adezivă, hârtie cerată, hârtie de imprimat,
hârtie fină, aplicații din hârtie, aplicatoare de
vopsea sub formă de bureți, benzi de hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, cadre din hartie pentru rame fotografice,
carduri cu mostre de culori, ceară de modelat,
cu excepția celei de uz dentar, clipsuri magnetice
pentru suporturi de pensule, compasuri de
trasat, creioane, creioane acuarelă, creioane
de ardezie, creioane pastel, creioane pentru
artiști, cretă colorată, creioane de cărbune,
cărbune pentru artiști plastici, cărți de desen,
cretă de desen, cretă pentru artiști plastici, cretă
pentru litografie, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
cutii pentru vopsele și pensule, decupaje
ștanțate din hârtie, furnituri pentru desen, florare,
foi de plastic autoadezive pentru acoperirea
polițelor, folii din plastic adezive pentru fotografii,
aparate pentru montaj fotografic, funde din
hârtie, funde din hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie caligrafică, hârtie creponată, hârtie cu
strat cretat, hârtie de uz artistic, imprimeuri
pe pânze, hârtie pentru desen, materiale de
modelare pentru artiști plastici, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
nisip colorat pentru artizanat, ornamente de
hârtie pentru torturi, palete de culori, pantografe
(instrumente de desen), paravane pentru desen,
pasteluri, pasteluri (creioane), pasteluri pe
bază de ulei, pastă de modelat, pensule,
pensule pentru aplicarea vopselelor, pensule
pentru decoratori, pensule pentru desen, pietre
litografice, planșe pentru acuarele, planșe pentru
desen, planșe pentru gravat, plăcute pentru
șabloane, pânze pentru pictură, pânze pentru
artiștii plastici, planșete de desen, role pentru
aplicarea vopselei, seturi de pictură pentru
artiști, seturi de pictură pentru copii, stilouri cu
cerneală chinezească, stilouri de gravură, stilouri
de desen cu tuș, șervețele, truse de desen,
acuarele, decupaje din hârtie, desene grafice,
figurine din hârtie, figurine din carton, picturi,
picturi (tablouri) înrămate sau nu, portrete, picturi
și lucrări caligrafice, schițe, ghirlande de hârtie,
pungi de gunoi din hârtie,   prosoape din
hârtie, prosoape de hârtie, role de bucătărie
(hârtie), șervețele de hârtie, șervețele din
celuloză, șervețele de unică folosință, saci
de gunoi din hârtie sau din material plastic,

apărătoare pentru ochi (harnașament), articole
vestimentare pentru câini, botnițe, centuri pentru
câini, costume pentru animale, geci pentru
câini, haine de ploaie pentru câini, hamuri
(harnașament), jambiere pentru animale, lese
din piele, lese pentru animale, lese pentru câini,
lese pentru animale de companie, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, zgărzi electronice pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale, zgărzi pentru
animale de companie, zgărzi pentru câini,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, articole
de voiaj, bagaje (pentru călătorie), bagaje de
mână, borsete, borsete pentru bărbați, borsete
și genți de purtat la brâu, curele de bagaje cu
încuietori, cutii de machiaj, cutii de transport,
geamantane, genți, genți de călătorie, genți de
lucru, genți de muzică, genți de mână (poșete),
genți de mână pentru bărbați, genți de plajă,
genți de transport universale, genți de voiaj cu
rotile, genți de umăr pentru copii, genți din pânză,
genți flexibile pentru haine, genți impermeabile,
genți pentru sport, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți sport de uz general, genți tip
sac, ghiozdane, ghiozdane școlare, huse pentru
bagaje, huse pentru încălțăminte, mini-rucsacuri,
portchei, portmonee de uz general, portmonee
de piele, portofele, inclusiv portcarduri, poșete,
rucsacuri, pungi personalizate suveniruri,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
pentru cumpărături, sacoșe reutilizabile pentru
cumpărături, sacoșe textile pentru cumpărături,
săculețe, săculețe cu cordon, aparate de
interior pentru fitness, roți pentru exerciții
abdominale pentru fitness, aparate pentru
culturism, aparate pentru exerciții fizice, aparate
pentru genuflexiuni, aparate pentru exerciții
abdominale, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), aparate pentru
tonifierea corpului (exerciții fizice), articole de
gimnastică și de sport, articole de sport, bare cu
arc pentru exerciții fizice, bare pentru exerciții,
bănci de exerciții, bănci pentru abdomene,
bănci pentru ridicarea de greutăți, benzi pentru
exerciții, benzi elastice pentru yoga, benzi de
rezistență pentru întinderea degetelor, benzi
rulante pentru exerciții fizice, blocuri yoga,
cadre pentru genuflexiuni, coarde de sărit,
cochilii de protecție pentru sport, curele pentru
exerciţii pentru abdomen, discuri pentru sport,
echipamente pentru sport,    genți adaptate
pentru transportul accesoriilor sportive, greutăți
de gleznă și încheietură pentru exerciții, greutăți
cu mânere pentru antrenament, greutăți de
încheietură pentru exerciții, greutăți pentru
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picioare (articole de sport), greutăți pentru
picioare pentru exerciții, haltere, haltere pentru
ridicare de greutăți, huse adaptate pentru articole
de sport, harnașamente pentru utilizare în sport,
inele pentru sport, mănuși (accesorii de joc),
protecții de corp pentru sport, protecții de piept
pentru sport, protecții pentru gât folosite în
sport, seturi de bare pentru exerciții fizice,
tensionate cu arc, articole de farse sub formă
de gândaci în cutii, articole de petrecere sub
formă de jucării de dimensiuni mici, articole din
hârtie pentru petreceri, baloane pentru petreceri,
beteală pentru împodobirea pomului de Crăciun,
bomboane explozive, cadouri surpriză pentru
invitați la petreceri, ciorapi pentru cadourile
de Crăciun, clopoței pentru pomul de Crăciun,
confeti, covorașe ornamentale pentru pomul
de Crăciun, cutii muzicale de jucărie, decorații
festive, cadouri surpriză pentru invitații la
petreceri și pomi de Crăciun artificiali, decorații
pentru pomul de Crăciun (altele decât cele
comestibile sau pentru iluminat), decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, dinți de
vampir de jucărie, dinți falși (articole de petrecere
sau carnaval), farse (articole de joacă), globuri
cu zăpadă de jucărie, globuri de sticlă cu
zăpadă în interior, jucării fantezie sonore pentru
petreceri, măști de halloween, măști de carnaval,
măști de jucărie, măști de teatru, măști din hârtie,
ornamente muzicale pentru pomul de Crăciun,
ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru pomul de Crăciun (cu excepția articolelor
de iluminat și a dulciurilor), ornamente pentru
pomul de Crăciun necomestibile, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun, panglici
decorative (articole pentru petrecere), petarde
(articole pentru petreceri), pocnitori de Crăciun,
pocnitori pentru petreceri, pomi de Crăciun
artificiali, pomi de Crăciun de jucărie, pomi
de Crăciun din materiale sintetice, pălării de
petrecere, pălării din hârtie (articole pentru
petreceri), pălării din hârtie pentru petreceri,
pălării din plastic pentru petreceri, pălării pentru
carnaval, păpuși de Crăciun, suporturi de
lumânări pentru brazi de Crăciun, suporturi
pentru pomi de Crăciun, zăpadă artificială pentru
pomul de Crăciun, trambuline, trambuline pentru
sport, trambuline (pentru gimnastică), trambuline
pentru antrenament, trambuline (articole de
sport).

───────

(210) M 2021 00730 (111)177350
(151) 01/02/2021
(732) CRISTIAN - ŞTEFAN FLEŞERIU,

STR. CIOCANULUI NR. 5,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
TIBERIU GÂNDILĂ, STR. VICTOR
TORDOȘAN NR. 12, APT. 2,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
LUCIAN RĂULEA, STR. DECEBAL
NR. 31, APT. 4, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

LUMOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de un restaurant, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de bistro, servicii de catering,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi.

───────
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(210) M 2021 00731 (111)177349
(151) 01/02/2021
(732) RUXANDRA CHIŞ, STR. DUNĂRII

NR.24, SC.1, ET.4, AP.15, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

SARINNI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi, în special articole de îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie intimă
de damă, lenjerie de corp, halate (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenţii de de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de magazin fizic sau on-line de comerţ cu
amănuntul şi/sau cu ridicată.

───────

(210) M 2021 00734 (111)177042
(151) 01/02/2021
(732) SWEETHEART DESSERTS

S.R.L., STR. AVIATIEI, NR. 72,
SC. 3, ET. 4, AP. 60B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Sweetheart DESSERTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 08.01.16; 08.01.17

(591) Culori revendicate:roşu, roz, portocaliu,
bleumarin, mov

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

30. Produse de cofetărie și înghețate, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, torturi,
prăjituri, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu brânză,
prăjituri cu cremă, prăjituri cu fructe, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
decorațiuni din bomboane.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, torturi, prajituri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, torturi, prajituri.

───────
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(210) M 2021 00735 (111)176834
(151) 01/02/2021
(732) AG CAMO INTERNATIONAL

SRL, STR. PISCUL CRASANI NR.
43A, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4 , BUCURESTI, 040558, ROMANIA

(540)

AG CAMO PASIUNEA
PRINDE VIATA

(531) Clasificare Viena: 03.07.01; 03.07.24;
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte,
articole de încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălţăminte şi articole pentru
acoperirea capului.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (RFP), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), servicii de agenţie de informaţii
comerciale, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, furnizarea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere

comercială, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, demonstraţii cu produse, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii de
agenţie de import-export, servicii de informaţii
privind marketing-ul, marketing, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online
cu amănuntul, organizarea de expoziţii şi
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, servicii de comparare
a preţurilor, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, promovarea vânzărilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii de
vânzare cu ridicata, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.

───────
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(210) M 2021 00736 (111)177330
(151) 01/02/2021
(732) FREMANTLEMEDIA LIMITED, 1

STEPHEN STREET, LONDON,
W1T 1 AL, WIRRAL, MAREA
BRITANIE
19 TV LIMITED, 100 NEW BRIDGE
STREET, LONDON, EC4V 6JA,
WIGAN, MAREA BRITANIE

(740) FRISCH & PARTNERS S.R.L., BLD.
CAROL I NR. 54, SC.B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

SuperStar România

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

clase:
9. Înregistrări de sunete şi imagini pe orice
suport, aparate pentru transmitere de semnale
audio şi/sau video, înregistrări de filme şi
programe de televiziune, înregistrări de sunet
şi muzică, casete audio-video, compact discuri,
DVD-uri, înregistrări fonografice, CD-ROM-
uri, program pe calculator, software pentru
a permite încărcarea, postarea, prezentarea,
afişarea, etichetarea, blogging-ui, sharing-ul
sau furnizarea de materiale sau informaţii
electronice pe Internet sau alte reţele de
comunicaţii, software de jocuri pe calculator,
jocuri pe calculator, înregistrări video furnizate
de pe Internet, publicaţii electronice descărcabile
furnizate online din baze de date sau pe
Internet, publicaţii electronice în orice suport,
opere de artă descărcabile furnizate online din
baze de date sau de pe Internet, opere de
artă electronică în orice suport, screensavere
(captură de ecran), seturi de jocuri pe televizor

descărcabile, discuri laser, mousepad (suport
pentru mouse), software ce se poate descărca
pe telefoanele mobile, tablete şi alte dispozitive
mobile electronica software de calculator sub
formă unei aplicaţii pentru dispozitive mobile şi
computere, aplicaţii cu jocuri pe calculator.
38. Difuzare de radio şi televiziune, difuzare
de programe de televiziune, radiodifuziune,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
de televiziune prin cablu, comunicare prin
telefon, Servicii telefonice interactive, servicii
de mesagerie/telefonică, servicii de comunicare
prin intermediul undelor radio, telefoanelor,
Internetului, reţelei mondiale web, cablului,
satelitului, microundelor şi reţelei electrice,
telefonie, postarea, etichetarea, blogging-ul şi
sharing-ul de imagini, grafică, sunet, text sau
informaţii audio-vizuale prin Internet sau altor
reţele de comunicaţii în scopuri educaţionale şi
de divertisment.

───────

41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment cu caracter de producţie şi
sindicalizare de programe de televiziune şi
înregistrări audio şi/sau video furnizate prin
televiziune prin cablu, internet, video la cerere,
dispozitive mobile şi alte platforme de distribuţie,
servicii de publicare, divertisment, divertisment
online, activităţi sportive şi culturale, servicii
de jocuri electronice furnizate prin Internet,
furnizarea de publicaţii electronice online,
închirierea de înregistrări audio şi video,
programe de radio şi televiziune şi filme, servicii
de divertisment teatral, muzical, de televiziune
şi film, publicarea online de cărţi, texte şi
jurnale altele decât cele publicitare, furnizarea
de înregistrări video şi audio digitale (care nu
se pot descărca) prin/intermediul unei reţele
de calculatoare, cum ar fi Intemetul, furnizarea
de publicaţii electronice online (care nu se pot
descărca) din baze de date sau de pe Internet,
furnizare de imagini electronice şi opere de artă
(care nu pot fi descărcate) online din baze de
date sau de pe Internet, divertisment de teatru,
emisiuni de jocuri, servicii de divertisment pentru
televiziune care implică participarea publicului
telefonic, divertisment interactiv pentru utilizare
telefonului mobil, jocuri pe Internet, divertisment
în direct, organizarea, producerea şi prezentarea
spectacolelor în direct, formaţii, comedie şi dans
în direct, producţia de programe de televiziune
în direct, servicii de informare şi consultanţă cu
privire la cele menţionate anterior.
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(210) M 2021 00738 (111)177241
(151) 01/02/2021
(732) GAMMAX IMPEX S.R.L., BDUL

ION MIHALACHE, NR.109, BLOC
13A, SC.2, AP.73, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011177, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDEŢ
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SEATTECH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Scaune ergonomice, scaune, scaune ca
mobilier de birou, scaune ergonomice fără
spătar cu reazem pentru genunchi, scaune
ergonomice pentru masajul pe scaun, birouri,
birouri (mobilier), etajere de birou, scaune de
birou, birou de scris, mobilier metalic de birou,
corpuri de birou independente, partiții de birou
mobile, mese pentru birouri, birouri modulare
(mobilier), birouri și mese, birouri cu înălțime
reglabilă, birouri mobile pentru scris, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mese de scris
pentru birouri, ecrane (mobilier) pentru folosire
ca despărțitoare de încăperi în birouri, mobile de
birou, birouri portabile, suport pentru imprimantă
(mobilier), suporturi pentru brațe, tăvi pentru
tastatura de calculator, mobilă, mese, mese
pentru calculatoare (mobilă) / mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă).

───────

(210) M 2021 00742 (111)177493
(151) 01/02/2021
(732) BRAVO EUROPA SRL, STR.

MUNCII, NR. 55, JUD. CĂLĂRAŞI,
FUNDULEA, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRAVO EUROPA
one dedicated team

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.24
(591) Culori revendicate:rosu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
cabluri, fire și lanțuri, din metal, materiale
de sudură metalice, piulițe, buloane și brățări
metalice, încuietori și chei metalice, articole
de ambalat, de învelit și de balotat, din
metal, distribuitoare (dispensere) din metal, țevi,
tuburi și furtunuri și garnituri pentru acestea,
inclusiv supape, din metal, acoperișuri metalice,
acoperiri metalice, articole metalice folosite în
construcții, componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, componente metalice
pentru acoperiș, componente prefabricate
pentru construcții (metal), conducte metalice
de evacuare a apelor pluviale, console
metalice (construcții), căptușiri din metal,
cărămizi pentru construcții (metal), construcții cu
structuri metalice, feronerie pentru construcții,
foi metalice pentru acoperișuri, învelitori
metalice pentru acoperișuri, materiale metalice
pentru acoperișuri, materiale metalice pentru
construcție, panouri metalice pentru acoperișuri,
plăci metalice de construcție, structuri metalice,
tablă metalică pentru acoperiș, țevi de scurgere
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din metal, țigle metalice, versante metalice
pentru acoperiș.
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, statui și obiecte de artă din
piatră, beton și marmură, structuri și construcții
nemetalice transportabile, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, lemn și
lemn artificial, smoală, gudron, bitum și asfalt,
piatră, rocă, argilă și minerale, chit, pavaje
prefabricate, blindaje, nu din metal, acoperiri
nemetalice (construcții), acoperișuri din țiglă,
acoperișuri, nu din metal, armături nemetalice
pentru construcții, blocuri nemetalice pentru
construcție, elemente fabricate pentru construcții
(nemetalice), elemente prefabricate (nemetalice)
pentru construcții, elemente structurale de
susținere (nemetalice), materiale de construcție
nemetalice pentru acoperișuri, materiale de
construcții nemetalice, plăci pentru acoperiș
nemetalice, profile nemetalice de construcție,
țigle, țigle de acoperiș nemetalice.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerţ cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de construcții și elemente din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
fierărie, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de fierărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu containere, articole
de transport și ambalare din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale neprocesate sau semi-procesate

din metal, cu utilizare nespecificată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu statui și obiecte de
artă din metale comune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu structuri și construcții
metalice transportabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri, fire și lanțuri, din metal, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cabluri, fire
și lanțuri, din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de sudură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de sudură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu piulițe, buloane și
brățări metalice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu piulițe, buloane și brățări metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încuietori și chei metalice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încuietori și chei metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de ambalat, de învelit și de balotat,
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de ambalat, de învelit și
de balotat, din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu distribuitoare din metal,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
distribuitoare din metal, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țevi, tuburi și furtunuri
și garnituri pentru acestea, inclusiv supape,
din metal, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu țevi, tuburi și furtunuri și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperișuri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperiri metalice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperiri metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole metalice folosite în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole metalice folosite în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
componente de construcții (metalice) sub formă
de plăci, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu componente metalice
pentru acoperiș, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu componente prefabricate pentru
construcții (metal), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu componente prefabricate
pentru construcții (metal), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu console metalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu console metalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căptușiri din metal, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căptușiri din metal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărămizi
pentru construcții (metal -), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cărămizi pentru construcții
(metal -), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu construcții cu structuri metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
construcții cu structuri metalice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu feronerie
pentru construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu feronerie pentru construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu foi
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu foi metalice pentru
acoperișuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu învelitori metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
învelitori metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
metalice pentru acoperișuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale metalice
pentru acoperișuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale metalice
pentru construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale metalice pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu panouri metalice pentru acoperișuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
panouri metalice pentru acoperișuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
metalice de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu plăci metalice de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri metalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu structuri
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tablă metalică pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu tablă
metalică pentru acoperiș, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu țevi de scurgere din

metal, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu țevi de scurgere din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu țigle metalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu țigle
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu versante metalice pentru acoperiș,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
versante metalice pentru acoperiș, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale și elemente de construcție și edificare,
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu structuri și construcții nemetalice
transportabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu chit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu chit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu acoperiri nemetalice
(construcții), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu acoperiri nemetalice (construcții),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu acoperișuri din țiglă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu acoperișuri din țiglă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acoperișuri, nu din metal, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu acoperișuri, nu din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
armături nemetalice pentru construcții, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu armături
nemetalice pentru construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu blocuri nemetalice
pentru construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu blocuri nemetalice pentru
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu elemente fabricate pentru construcții
(nemetalice -), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu elemente fabricate pentru
construcții (nemetalice -), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu elemente prefabricate
(nemetalice-) pentru construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu elemente
prefabricate (nemetalice-) pentru construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
elemente structurale de susținere (nemetalice
-), servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
elemente structurale de susținere (nemetalice
-), servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de construcție nemetalice pentru
acoperișuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de construcție nemetalice
pentru acoperișuri, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu materiale de construcții
nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu plăci pentru acoperiș nemetalice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu plăci pentru
acoperiș nemetalice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu profile nemetalice de
construcție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu profile nemetalice de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
țigle, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu țigle, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu țigle de acoperiș nemetalice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu țigle de
acoperiș nemetalice., servicii de intermediere
comercială, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comenzi online, realizare de târguri
și expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare
37. Exterminări, dezinsecție și deratizare altele
decât pentru dăunătorii din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură,
construcții și demolări de clădiri, extracție de
resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, reparații și întreținere de clădiri,
construcții și reparații de clădiri, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), renovarea și
restaurarea clădirilor, instalarea acoperișurilor,
izolarea acoperișului, restaurare de acoperișuri,
servicii de instalare de acoperișuri, întreținerea
și repararea jgheaburilor de acoperiș, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
lucrări de realizare a învelitorilor de acoperiș,
servicii de instalare de materiale de construcții
și elemente din metal, reparații și lucrări
de întreținere de materiale de construcții și
elemente din metal, servicii de instalare de
țigle de acoperiș nemetalice, reparații și lucrări
de întreținere de țigle de acoperiș nemetalice,
servicii de instalare de țigle, reparații și lucrări
de întreținere de țigle, servicii de instalare
de acoperișuri din țiglă, reparații și lucrări de
întreținere de acoperișuri din țiglă, servicii de
instalare de acoperiri nemetalice (construcții),
reparații și lucrări de întreținere de acoperiri
nemetalice (construcții), servicii de instalare
de articole de fierărie, reparații și lucrări de
întreținere de articole de fierărie, servicii de
instalare de uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, reparații și lucrări

───────

(210) M 2021 00745 (111)177509
(151) 01/02/2021
(732) PESCAMANIA SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA, NR. 49, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410221, BIHOR,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, SIBIU, 550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

PESCAMANIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
22. Păr de animale, plase pentru hrănirea
animalelor / pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi (plicuri, săculeţi) din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,

de întreținere de uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, servicii de instalare
de uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, reparații și lucrări de întreținere de
uși, porți, ferestre și cadre nemetalice pentru
ferestre, servicii de instalare de materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
reparații și lucrări de întreținere de materiale și
elemente de construcție și edificare, nemetalice,
servicii de instalare de țigle metalice, reparații
și lucrări de întreținere de țigle metalice,
servicii de instalare de materiale metalice pentru
acoperișuri, reparații și lucrări de întreținere de
materiale metalice pentru acoperișuri, servicii de
instalare de elemente metalice pentru fațade
de clădiri, reparații și lucrări de întreținere de
elemente metalice pentru fațade de clădiri,
servicii de instalare de componente din metal
pentru construirea fațadelor, reparații și lucrări
de întreținere de componente din metal pentru
construirea fațadelor, servicii de instalare de
componente metalice pentru acoperiș, reparații
și lucrări de întreținere de componente metalice
pentru acoperiș, servicii de instalare de articole
metalice folosite în construcții, reparații și lucrări
de întreținere de articole metalice folosite în
construcții, servicii de instalare de acoperișuri
metalice, reparații și lucrări de întreținere de
acoperișuri metalice, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții.
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pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice, păr
de cămilă, pânze pentru vele, frânghii pentru
tractarea maşinii, fibre de carbon pentru utilizare
la produsele textile, lână cardată, fibră din
nucă de cocos, coconi, lână pieptănată, cabluri
pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi
de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului / cârpe de protecţie pentru podele
sau mobile, pene pentru pilote, pene pentru
capitonare, garnituri fibroase pentru nave, plase
de pescuit, lână organică, smocuri (umplutură),
fibre de sticlă pentru utilizare la produsele
textile, ierburi pentru capitonare, hamace, fibre
de cânepă, benzi din cânepă, saci pentru rufe
murdare, păr de cal, iută, capoc, benzi cu bride
pentru jaluzelele veneţiene / benzi cu bride
sau panglici din material textil pentru jaluzelele
veneţiene, pânză brută de in (in), puf de bumbac,
saci poştali, saci din plasă pentru spălarea
rufelor, ţarcuri din plasă pentru creşterea peştilor,
plase de camuflaj, năvoade, jaluzele exterioare
din material textile, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură), nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, sfori pentru ambalare, frânghii
pentru ambalare, materiale de căptuşire, nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton / umplere,
nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton, păr
de porc, fibre de plastic pentru utilizare la
produsele textile, taliane, rafie, fibră de rafie,
scări de frânghie, frânghii, nemetalice, saci
pentru transportul şi depozitarea materialelor în
vrac, pânze cu rol de paraşută pentru ski sailing,
coarde pentru ridicarea geamurilor, rumeguş,
fire din deşeuri de mătase (deşeuri de mătase
brută) / deşeuri de mătase, alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, lână de
tunsoare, mătase brută, ghemotoace de mătase,
sisal, chingi, nemetalice, pentru manipularea
încărcăturilor, laţuri (plase), benzi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor / curele,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
paie pentru capitonare, împletituri din paie
pentru sticle / învelitori din paie pentru sticle /
ambalaje, din paie, pentru sticle, sfori, benzi
pentru legat via, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori din
hârtie, sfori pentru plase, lână pentru capitonare
(umplutură), prelate pentru vehicule, neformate,
fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la
produsele textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de

ceară, sfoară pentru bici, aşchii de lemn, lână
de lemn, smocuri de lână, lână tratată sau
brută, benzi pentru împachetare sau legare,
nemetalice, plase pentru pescuit, plase de
pescuit comerciale, corturi pentru pescuitul cu
undița, prelate folosite la pescuitul cu undiță
25. Cizme pescărești, veste de pescar, pescar
(veste de -), ghete pentru pescuit, cămăși pentru
pescari, îmbrăcăminte pentru pescari, ghete
de pescuit, încălțăminte pentru pescuit, geci
de pescuit, cizme impermeabile pentru pescuit,
cizme de cauciuc pentru pescuit, articole care
servesc la acoperirea capului pentru pescuit
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, plase pentru pescuit,
mulinete pentru pescuit, gute de pescuit,
mincioguri de pescuit, harpoane pentru pescuit,
cârlige de pescuit, momeală pentru pescuit, nade
pentru pescuit, strune pentru pescuit, lansete de
pescuit, accesorii de pescuit, articole de pescuit,
echipament de pescuit, plute pentru pescuit,
plute de pescuit, momeală artificială pentru
pescuit, momeală de pescuit (sintetic), juvelnice
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, genți adaptate pentru pescuit, harpoane
folosite la pescuit, senzori de mușcătură
(pescuit), vârtejuri (unelte de pescuit), hamuri
pentru pescuit, genți de pescuit, suporturi pentru
undițe de pescuit, lansete pentru pescuit la
muscă, fire tippet pentru pescuit, bărci gonflabile
pentru pescuit, cutii cu nade pentru pescuit
(articole de pescuit), cutii de insecte pentru
pescuit (articole de pescuit), monturi paternoster
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit,
aparate indicatoare acustice folosite pentru
pescuit, plase pentru pescuitul cu undița, greutăți
din wolfram pentru pescuit, plase de pescuit în
acvariu, momeli pentru vânătoare sau pescuit,
tocuri pentru undițe de pescuit, muște artificiale
folosite pentru pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit, greutăți de plumb pentru pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, vergi de undițe
pentru pescuit, alarme de mușcătură pentru
pescuitul cu undița, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, săculeți cu momeală
pentru catapulte de pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, indicatoare de
mușcătură (echipament de pescuit), articole
de scoatere a peștelui din cârlige de undiță
(accesorii de pescuit), indicatoare de presiune
electronice folosite la pescuitul cu undiță,
suporturi de undiță pentru pescuitul de pe mal,
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, momeală artificială de aruncat în apă
pentru pescuit, dispozitive de control pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

622

jocuri sub formă de undiță, pentru jocuri de
pescuit
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt, momeală de pescuit uscată prin
înghețare, pești vii, pești de acvariu, hrană
pentru pești, hrană pentru peștișori aurii, momeli
vii pentru pești, pești vii pentru alimentație, pește
cap-de-șarpe, viu, pește din familia sciaenidae,
viu, pește viu pentru consum uman, substanțe
nutritive (hrană) pentru pești, făină de pește
pentru consumul animal, hrană pentru peștii
de acvariu, crevete în saramură pentru hrană
de pești, pește viu (care nu este pentru uz
alimentar), pește viu, altul decât cel pentru
consum uman
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 22, 28, 31 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar sau comercial, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice

mondiale în legătură cu produse alimentare,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri la
produse și servicii prin utilizarea unui card de
membru pentru reduceri.
41. Educație, instruire, organizare de conferințe,
servicii de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de cicluri de conferințe cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
organizare de prezentări cu scopuri educative,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
gale cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consultanță în domeniul formării și
perfecționării (instruire), servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, elaborare
de manuale educative, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online cu excepţia textelor publicitare, informaţii
în domeniul educaţiei furnizate on-line dintr-
o baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare și realizare
de târguri cu scop cultural sau educațional,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, instruire privind
pescuitul, furnizare de instalații pentru pescuit,
organizare de competiții sportive de pescuit,
organizare și coordonare de turnee de pescuit,
organizare de partide de pescuit de somon,
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organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
servicii de ghid pentru pescuit sau vânătoare
(gillie), organizare de tururi ghidate în peșteri în
scopuri educative, publicare de materiale tipărite
privind peștii de acvariu.

───────

(210) M 2021 00761 (111)176684
(151) 02/02/2021
(732) SERVE CEPTURA SRL, CEPTURA

125C, JUD. PRAHOVA, CEPTURA,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

3 PENTRU VINUL ROMANESC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2021 00763 (111)177414
(151) 02/02/2021
(732) CARLA - ADELINA IŢU, STR.

PREOT DAVID VONIGA NR.2A,
AP.15, JUD- TIMIS, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA
FELICIA-ANCUŢA COSTIL, PŢA.
ALEXANDRU MOCIONI NR.7,
AP.4/2, JUD. TIMIS, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
VANESSA MÎNDRUŢ,
SONNENSTRAΒE 11 4/1, 3362
ӦHLING, NIEDERӦSTERREICH,
AUSTRIA

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

(540)

HNK NIKTO BRAND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03; 27.05.09; 27.05.10

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
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îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, ţinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2021 00783 (111)177310
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(540)

Univer Eros PISTA
ARDEI IUTE, TOCAT

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.02;
26.11.12

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,

ardei iuţi conservaţi, ardei procesaţi, ardei
preparaţi, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei iuţi
muraţi, uleiuri aromatizate, ardei roşii pimiento
preparaţi, uleiuri cu mirodenii, unt cu plante
aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveţi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney şi paste, pastă
de ardei iute ca şi condiment, pastă din
boabe de soia (condiment), pastă din ardei
iute (hot chili bean paste), paste cu legume
(sosuri), paste alimentare cu curry, pastă de
fasole condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, Wasabi
(pastă de ţelină japoneză), pastă din ardei
iuţi chili destinată utilizării ca şi condiment,
piper, sos de piper, piper (condiment), boia
(condimente), pudră de piper (condimente),
paprika, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, ierburi uscate,
ierburi (mirodenii) conservate, marinade care
conţin plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condimente alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muştar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute Sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), Sambal
oelek (sos de ardei iute roşu măcinat), Sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu
legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roşu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
arome altele decât uleiurile esenţiale şi
condimente.

───────

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA
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(210) M 2021 00784 (111)177311
(151) 02/02/2021
(732) UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT,

SZOLNOKI UT 35, UNGARIA, 6000
KECSKEMÉT, UNGARIA

(540)

Univer Edes ANNA
ARDEI DULCE, TOCAT

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.02;
26.11.12

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
ardei iuţi conservaţi, ardei procesaţi, ardei
preparaţi, Ajvar (pastă de ardei în conservă),
ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei iuţi
muraţi, uleiuri aromatizate, ardei roşii pimiento
preparaţi, uleiuri cu mirodenii, unt cu plante
aromatice, uleiuri comestibile folosite pentru
gătirea alimentelor, uleiuri de uz alimentar, sos
iute cu castraveţi.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, cafea artificială, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri, condimente, gheaţă, mirodenii, sosuri
condimentate, sosuri chutney şi paste, pastă
de ardei iute ca şi condiment, pastă din
boabe de soia (condiment), pastă din ardei
iute (hot chili bean paste), paste cu legume
(sosuri), paste alimentare cu curry, pastă de
fasole condimentată, paste alimentare (aluaturi),
pastă de curry, pastă de fasole, Wasabi
(pastă de ţelină japoneză), pastă din ardei
iuţi chili destinată utilizării ca şi condiment,

piper, sos de piper, piper (condiment), boia
(condimente), pudră de piper (condimente),
paprika, plante aromatice (prelucrate), plante
aromatice pentru uz culinar, ierburi uscate,
ierburi (mirodenii) conservate, marinade care
conţin plante aromatice, ierburi de grădină,
conservate (mirodenii), zarzavaturi conservate
(condimentare), ierburi uscate de uz culinar,
mirodenii, amestecuri de condimente, extracte
de condimente, preparate de condimente,
sare cu condimente, amestecuri condimentate,
condimente alimentare, amestecuri pudră
condimentate, condimente sub formă de prafuri,
praf de sosuri, praf de chili, pudre de curry,
praf de muştar (condimente), pudră de ardei
iute (condimente), condimente sub formă de
prafuri, sos iute, sos de ardei iute Sriracha, pastă
fermentată de ardei iute (gochujang), Sambal
oelek (sos de ardei iute roşu măcinat), Sambal
(condimente pe bază de ardei iute), sosuri,
arome sub formă de sosuri concentrate, sosuri
(condimente), amestecuri pentru prepararea
sosurilor, preparate pentru asezonare, sosuri
condimentate, sosuri concentrate, paste cu
legume (sosuri), piureuri de legume (sosuri),
hrean (condimente), amestecuri de asezonare,
preparate aromatice de uz alimentar, ardei
roşu pimento utilizat drept condiment, marinadă
condimentată, sosuri cu ierburi, sare, mirodenii,
arome altele decât uleiurile esenţiale şi
condimente.

───────

(210) M 2021 00794 (111)177234
(151) 02/02/2021
(732) S.C. PIZZA ZORELELOR SRL,

STR. ZORELELOR 64B, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900553, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

pizzanteria

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010458 , ROMANIA
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.01.08

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

clase:
43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de pizzerii, servicii
de mâncare la pachet, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 00800 (111)177510
(151) 02/02/2021
(732) SARBU EMILIAN RARES, STR.

STRUGURILOR NR. 21, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550024,
SIBIU, ROMANIA

(540)

RARA Construim pentru Tine

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 15.01.19;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de cumpărare
şi vânzare de bunuri imobiliare, servicii de
cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare
proprii, organizarea de evenimente, târguri şi
expoziţii în vederea promovării şi comercializării

de proprietăţi imobiliare, administrarea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
regruparea în avantajul terţilor a caselor, vilelor
şi apartamentelor (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, realizare de târguri
comerciale, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial şi publicitar,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcții,
managementul afacerilor în domeniul logistic,
pentru alte persoane.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor de
clădiri, administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de clădiri cu apartamente, închirieri
tip leasing de clădiri, evaluări financiare privind
proiectarea clădirilor, colectare de impozite
pe clădiri comerciale, gestiune financiară a
proiectelor de clădiri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, servicii de brokeraj
cu proprietăți imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, asigurare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți, estimări
de proprietăți imobiliare, asigurări pentru
deținătorii de proprietăți, servicii de brokeraj
de asigurări pentru proprietăți, administrare
financiară de portofolii de proprietăți,
concesionare de proprietăți funciare absolute,
administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
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ipoteci pentru proprietăți și terenuri, servicii
de evaluare de clădiri, servicii de finanțare
a proiectelor de clădiri, servicii de leasing
sau închiriere de clădiri, servicii de evaluări
financiare privind proiectarea clădirilor, servicii
de concesionare de proprietăți funciare absolute,
consultanță privind investițiile rezidențiale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, consiliere
referitoare la ipoteci pentru proprietăți
rezidențiale, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare).
37. Construcţie de proprietăţi, renovare de
proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, servicii de
construire de fundații pentru clădiri, decorare
(zugrăvire) de clădiri, vopsire de clădiri,
demontare de clădiri, consolidare de clădiri,
curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, reparații și întreținere de clădiri,
construire de fundații pentru clădiri, aplicarea
de căptușeli pe clădiri, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de construcții de clădiri,
servicii de vopsire și decorare (zugrăvire) de
clădiri, construire de părți de clădiri, servicii
de cablare pentru telecomunicații în clădiri,
aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale
clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,

renovarea interioară a clădirilor comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
construcție de proprietăți, întreținere de
proprietăți, renovare de proprietăți, construcție
de proprietăți industriale, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte, servicii
specializate în domeniul construcţiei, cum ar fi
cele de prestate de zugravi, instalatori sanitari,
instalatori pentru instalaţiile de încălzire sau
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țiglari, servicii de reparaţii, şi anume servicii care
se ocupă cu repunerea în bună stare a oricărui
obiect după uzură, stricăciune, deteriorare sau
distrugere parţială, servicii anexe serviciilor de
construcţii cum ar fi verificarea proiectelor de
construcţii, servicii de închiriere de utilaje sau
de materiale de construcţii, instalare de structuri
temporare pentru târguri comerciale, construcție
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
construirea de zone rezidențiale, controlul
dăunătorilor pentru locuințe rezidențiale, servicii
de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de
școli, montare pardoseli, lustruire pardoseli,
construcție de pardoseli, servicii de întreținere
pardoseli, instalare de pardoseli false, servicii
de acoperire pardoseli, curățarea suprafețelor de
pardoseală, montare de plăci pentru pardoseli,
întreținere și reparații de pardoseli, reparații de
învelitori pentru pardoseli, închirieri de mașini
de curățat pardoseli, curățarea suprafețelor de
protecție pentru pardoseli, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, aplicarea
de materiale de etanșare antiderapante, de
siguranță, pentru pardoseli, montare de podele
laminate, montarea izolației la țevi, montarea de
protecție ignifugă pasivă, montarea de protecție
ignifugă activă, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, montare (instalare) de sisteme de
depozitare, montare de sisteme de stingerea
incendiilor, montare de podele din lemn artificial,
montarea izolației la cavitățile din perete,
montarea de structuri de înaltă rezistență, servicii
de montare de plăci de ceramică, servicii de
consiliere cu privire la montarea accesoriilor,
montare de materiale izolante în clădiri, pe
acoperișuri și structuri, curățarea suprafețelor
plafoanelor, curățarea suprafețelor murale,
curățarea abrazivă a suprafețelor, curățarea
abrazivă a suprafețelor nemetalice, curățarea
abrazivă a suprafețelor metalice, vopsire, pentru
suprafețe interioare și exterioare, curățarea
abrazivă subacvatică a suprafețelor nemetalice,
vopsirea suprafețelor metalice pentru prevenirea
coroziunii, aplicarea unui strat protector pe
suprafețele cavităților, pregătirea suprafețelor de
scări pentru placare și căptușire, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
bazinelor, aplicare de tencuială pe suprafețele
bazinelor de înot, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii de consiliere referitoare
la lucrări de tratare a suprafețelor, construcții
civile, servicii de construcții rutiere, servicii

de construcții subterane, servicii de construcții
subacvatice, servicii de construcții navale,
impermeabilizarea construcțiilor, construcție de
saune, construcție de galerii, servicii de
construcții de terase, servicii de construcție
de baraje, servicii de construcție de sere,
edificare construcții prefabricate, servicii de
construcție de proprietăți, servicii de construcție
de case, servicii de construcție de clădiri,
construcția de clădiri, servicii de construcție
de birouri, servicii de construcții, lucrări de
construcție, reparații în construcții, servicii de
construcție de panouri, construcție de verande,
construcții de șosele, construcții de străzi,
construcții de pridvoare, construcție de bucătării,
construcție de magazine, servicii de construcții
de infrastructură, pregătirea șantierului
(construcție), demolări de construcții, consultații
pentru construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), supravegherea
construcțiilor submarine, construcția de
complexuri sportive, servicii de construcții
de decoruri scenografice, construcție de
terenuri sportive, amenajare de terenuri
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, construcție de instalații publice,
construcție de instituții medicale, construcție de
lucrări rurale, servicii de construcții de puțuri
subterane, curățarea șantierelor de construcție,
pregătirea terenului pentru construcții, clădiri
și construcții subacvatice, construcție de pereți
diafragmă, construcție de lucrări publice,
servicii de construcții civile, servicii de
construcții hidraulice, nivelarea terenurilor pentru
construcții, construcție de arene sportive,
curățarea terenurilor pentru construcții, servicii
de construcții de infrastructură energetică,
servicii de construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții pe uscat (onshore),
servicii de construcții de infrastructură civilă,
servicii de construcții pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, ignifugare
pe durata construcției, lucrări de etanșeizare
(construcții), lucrări de reparații în construcții,
construcție de terenuri de sport, construcție
de centre de recreere, construcția de fundații
pentru drumuri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de management în
construcții, construcție de sisteme de scurgere,
construcție de anexe de casă, construcție
de structuri din oțel, construcție de standuri
pentru expoziții, construcții de platforme
pentru prospecțiune, închiriere de unelte de
construcție, construcție de sisteme de fortificație,
construcții de conducte pentru prospecțiune,
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construcția de complexuri pentru întreprinderi,
informații în materie de construcții, închiriere
de echipamente de construcții, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții de
infrastructură pentru comunicații, construcție
de instalații solare utilitare, construcție de
spații de cazare interioare, instalare de
complexe industriale, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere, servicii
de construcţii civile, servicii de construcţii
de șosele, servicii de construcţii de străzi,
servicii de construcţii de terase, servicii de
construcţii de infrastructură, servicii de reparații
în construcții, servicii de reparații de construcții,
servicii de construcţii de puțuri subterane,
servicii de construcţii pentru infrastructura
aeronautică, servicii de construcţii civile privind
irigațiile, demolare de construcții civile, servicii
de construcţii de clădiri rezidențiale, servicii
de construcţii de clădiri comerciale, servicii
de construcţii de infrastructură energetică,
servicii de construcţii de clădiri instituționale,
servicii de construcţii pe uscat (onshore),
servicii de construcţii de infrastructură civilă,
servicii de construcţii de conducte pentru
prospecțiune, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, servicii de construcţii
de diguri sparge-val, servicii de construcţii
și demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare de
schele pentru construcții, servicii de construcţii
și reparații de clădiri, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări și
construcții, repararea construcțiilor deteriorate
de păsări, lucrări de construcții de inginerie
civilă, servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte de construcții, închiriere
de macarale (echipament de construcții),
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale
și comerciale, instalare de elemente fabricate
de construcții, servicii de construcții de
structuri temporare, realizarea de construcții
cu caracter industrial, servicii de construcţii
de instalații de încălzire geotermală, ridicare
de construcții structurale din oțel, executare
de cofraje pentru construcții civile, servicii de
construcţii de instalații de energie geotermală,
instalare de schele pentru construcții civile,
servicii de construcţii de instalații de stocare
subterană, instalare de elemente prefabricate
pentru construcții, servicii de construcţii de
drumuri pe bază de comandă, servicii de
construcţii de poduri pe bază de comandă,

informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, furnizare de informații în
domeniul construcțiilor, lucrări de construcții
subterane legate de cablare, consultanță în
domeniul supervizării lucrărilor de construcții,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de construcții subacvatice de inginerie
civilă, servicii de construcţii de fabrici pe
bază de comandă, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcţii
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
servicii de construcţii de instalații comunitare
de încălzire geotermală, sudură de structuri din
oțel pentru construcții, servicii de binefacere
în materie de construcții, servicii de construcţii
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcţii de case pe bază de comandă,
instalare de structuri de construcții cu sticlă
(servicii de construcții), lucrări de construcții
subterane legate de instalații sanitare, servicii ale
geamgiilor pentru vehicule folosite în construcții,
servicii de ridicare mecanică pentru industria
construcțiilor, furnizare de informații referitoare la
industria construcțiilor, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii
de construire de fundații pentru structuri de
construcții civile, lucrări de construcții subterane
legate de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
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de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul de
mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de constucţie de
proprietăţi, servicii de reparații clădiri, servicii
de constucţie de clădiri, servicii de construcţie
de fundații pentru clădiri, servicii de reparații de
clădiri, servicii de reparații și întreținere de clădiri,
servicii de construire de fundații pentru clădiri,
servicii de construire de părți de clădiri, servicii
de reparații și renovări de clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de constucţie de clădiri pe
bază de comandă, servicii de constucţie de
clădiri și de alte structuri, servicii de constucţie
de proprietăți, servicii de constucţie de proprietăți
industriale, servicii de constucţie de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcţie de proprietăți
comerciale, servicii de construcţii de standuri
comerciale şi magazine, construire de locuri
de cazare pentru turism, servicii de tâmplărie
(reparații), servicii de reparații de plafoane,
reparații de tapițerie, sudură pentru reparații,
reparații de construcții, servicii de tapițerie și
reparații pentru vehicule, reparații de sisteme
de protecție împotriva soarelui, întreținere și
reparații de instalații de stocare, servicii de
reparații și întreținere la înălțime, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industriale, servicii de constucţie de sere, servicii
de constucţie de florării (sere) și de sere, servicii
de constucţie de sere (montare și închidere cu
geamuri), montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare

de geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși
și în sere, instalarea acoperișurilor, instalare
de împrejmuiri, instalare de plafoane, instalare
de corturi, instalare de materiale izolatoare,
instalare de acoperișuri culisante, instalare de
împrejmuiri temporare, servicii de constucţie de
pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, servicii de construcţie de clădiri de
apartamente, servicii de construcţie de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, servicii de
construcţie de spații de cazare interioare.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de clădiri, proiectare de acoperiri de pardoseală,
servicii de design grafic pentru suprafețe vitrate,
construcții civile, proiectare de construcții,
elaborare de planuri (construcții), realizarea
de planuri (construcții), estimarea devizelor în
construcții, cercetare în domeniul construcțiilor,
planificare pentru construcții de proprietăți,
efectuarea de planuri pentru construcții,
dezvoltare de proiecte de construcții, proiectare
de sisteme de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, design artistic
industrial, stilism (design industrial), servicii
de design industrial, proiectare de produse
industriale, proiectare de utilaje industriale,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
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lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, analiza comportamentului structural al
materialelor de construcții, construcții efectuarea
de planuri pentru, testare geologică de loturi
de construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, servicii de proiectare privind
construcțiile civile, elaborare de planuri în
domeniul construcțiilor, consultanță în domeniul
desenului tehnic în construcții, studii de
proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
măsurători de mediu în cadrul structurilor
de construcții civile, servicii de inginerie
în domeniul tehnologiei pentru construcții,
consultanță în domeniul arhitecturii și realizării
planurilor pentru construcții, realizare de studii de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
servicii de proiectare asistată de calculator
pentru proiecte de construcții, proiectare de
planuri de construcții pentru spații de recreere
(agrement), cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri sau al urbanismului, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, întocmirea de
rapoarte privind studiile de proiecte tehnice
pentru proiecte de construcții, dezvoltare de
programe de calculator înregistrate pe suporturi
de date (software) concepute pentru construcții
și producția automatizată (cad/cam), proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru managementul lanțului de aprovizionare.
43. Asigurare de facilități pentru târguri (cazare),
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, rezervări de spații de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, organizare de recepții pentru nunți
(spații), furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, asigurare
de spații de cazare pentru turiști, intermediere
de spații de cazare pentru membrii, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate

pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații
și materiale pentru conferințe, expoziții și
reuniuni, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de creșă, servicii de creșă asigurate
în zone de cumpărături, creşă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei, furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
evaluare de cazare hotelieră, servicii de cazare
hotelieră, organizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru vacanțe, furnizare de
cazare pentru vacanțe, organizare de cazare
pentru turiști, servicii de cazare pentru reuniuni,
servicii ale agențiilor de cazare, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de cazare
pentru evenimente, rezervare de cazare la
hotel, servicii de cazare în stațiuni turistice,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de camping pentru turiști (cazare), asigurare
de cazare temporară pentru lucru, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, organizare
și furnizare de cazare temporară, rezervare
pe internet de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
despre servicii de cazare temporară, furnizare
de informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de cazare temporară
ca parte a pachetelor de ospitalitate, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share) servicii
de cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de agenții de turism privind spațiile
de cazare, furnizare de informații pe internet
despre cazarea temporară, prestare de servicii
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de informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
agenție de închiriere de locuri de cazare (time-
share), furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, servicii hoteliere,
servicii de catering hotelier, informații cu privire
la hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii prestate de agenții pentru rezervări la
hotel, servicii electronice de informații cu privire
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervare de camere
de hotel, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 00824 (111)176689
(151) 03/02/2021
(732) SMART VENDORS SRL, STR.

VIESPARILOR 12, BUCURESTI,
020643, ROMANIA

(540)

nutty toys

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 05.07.07;
27.05.01; 27.05.17

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

28. Jucării, jocuri și articole de joacă.
───────

(210) M 2021 00835 (111)177511
(151) 03/02/2021
(732) SARBU EMILIAN RARES, STR.

STRUGURILOR, NR. 21, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550091, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

RARA LOGISTIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
18.01.08; 18.01.23

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

clase:
37. Servicii de întreținere și reparații de
rezervoare de depozitare, servicii de reparații
sau întreținere de rezervoare de depozitare,
construcție de zone cu rezistență ridicată (pentru
depozitare materiale sau parcare), servicii de
construcţii, construcţii de hale industriale şi hale
şi spaţii logistice, organizarea şi supravegherea
derulării construcţiilor, servicii de planificare de
şantier şi servicii din domeniul construcţiilor de
clădiri şi construcţiilor imobiliare, consultanţă
în construcţii, informaţii legate de construcţii
şi servicii de reparaţii destinate imobilelor,
supravegherea construcţiilor de clădiri, servicii
de construcţii în legătură cu depozite şi spaţii
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logistice şi servicii de reparaţii în legătură cu
acestea, servicii de curăţenie pentru imobile
(interior), servicii de curăţenie pentru imobile
(suprafaţă exterioară), servicii de curăţenie
industrială pentru imobile şi hale şi spaţii
logistice, servicii de construire de magazine,
spaţii comerciale şi spaţii logistice, instalare
de sisteme pneumatice pentru manipularea
materialelor în vrac.
39. Logistică de transport, transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, ambalare de alimente,
servicii de ambalare, ambalare de produse
alimentare, servicii de ambalare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, livrare pe cale rutieră,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de mărfuri
pe cale rutieră, colectare, transport și livrare
de produse, servicii aeriene, rutiere, feroviare
și navale de transport și livrare, servicii de
distribuție de mărfuri paletizate, servicii de
etichetare, servicii de transbordare, depozitare
de pachete, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare de colete, servicii de
depozitare, depozitare de mobilier, depozitare
de produse, depozitare de bagaje, depozitare
de băuturi, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de produse agricole, depozitare
refrigerată de bunuri, depozitare de elemente
componente, depozitare de aparate electrice,
servicii de depozitare refrigerată, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de depozitare
de alimente congelate, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
spații de stocare în depozite, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, servicii de
depozitare și păstrare în magazii, servicii de
consultanță în materie de depozitare, servicii de
informare referitoare la depozitarea congelată,

închiriere de paleți și containere pentru
depozitarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare în magazii de
produse provenite de la ferme, închiriere de
vehicule, închirierea de camioane, închiriere
de vehicule rutiere, închiriere de autovehicule
rutiere, închiriere de spații pentru stocare,
închiriere de mașini de ambalat, închiriere de
lăzi pentru depozitare, închirierea de spații
pentru depozitare, închiriere de congelatoare
pentru uz comercial, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, transport frigorific de mărfuri
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, furnizare de instalații pentru depozitare
de produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de
depozite, servicii de depozitare, depozitare de
vehicule, depozitare de pachete, depozitare
de colete, depozitare de mobilier, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
alimente, depozitare de iahturi, depozitare de
broșuri, depozitare de bagaje, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de băuturi, depozitare de produse, depozitare
de aparate electrice, depozitare de aparate
casnice, depozitare de combustibil lichid,
depozitare de bunuri comerciale, depozitare de
elemente componente, depozitare refrigerată
de bunuri, depozitare de produse agricole,
depozitare de celule umane, depozitare
temporară de livrări, depozitare de deșeuri
radioactive, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare de produse farmaceutice, servicii de
depozitare de colete, transportul și depozitarea
gunoiului, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
depozitarea apei în rezervoare, informații în
domeniul depozitării, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închirieri de instalații de depozitare, închiriere
de spații pentru depozitare, închiriere de
lăzi pentru depozitare, servicii de depozitare
în garaj, depozitare de piese de vehicule,
depozitare de sisteme de macarale, servicii de
depozitare a bagajelor, servicii de depozitare
securizată (transport), închirieri de containere
de depozitare, depozitare anterioară tranzitului
de marfă, depozitare de marfă după transport,
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depozitare și livrare de bunuri, livrare și
depozitare de bunuri, transport și depozitare de
bunuri, închiriere de containere de depozitare,
închirierea de spații pentru depozitare, închirieri
de unități de depozitare, servicii de depozitare
de încărcături, servicii de depozitare de produse,
depozitare de valize pentru pasageri, depozitare
de bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în tranzit, depozitare de
produse în magazii, depozitare de energie și
combustibili, depozitare temporară a bunurilor
personale, parcare și depozitare de vehicule,
parcare și depozitare vehicule, ancorare, servicii
de depozitare de alimente congelate, depozitare
de marfă înainte de transport, furnizare de
instalații de depozitare refrigerată, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare de alimente congelate în magazii,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de containere și de mărfuri,
închirieri de containere de depozitare portabile,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
închiriere de spații de stocare în depozite, servicii
de depou pentru depozitarea vehiculelor, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de containere pentru depozitarea
deșeurilor, servicii de depozitare și păstrare
în magazii, furnizare de instalații pentru
depozitare la rece, servicii de păstrare pentru
depozitare la rece, închiriere de cutii de
carton pentru depozitare, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
depozitare de gaz natural lichefiat pe nave,
depozitare de produse provenite de la ferme,
închirierea de containere pentru depozitare și
înmagazinare, servicii de informare referitoare
la depozitarea congelată, închiriere de paleți
și containere pentru depozitarea produselor,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare în spații de refrigerare a fructelor de
mare, depozitare de ambarcațiuni, iahturi, bărci
și de vehicule maritime, furnizare de informații
despre închirierea de spații de depozitare,
prestare de servicii și furnizare de instalații
pentru depozitare, depozitare de vinuri în
condiții de temperatură și umiditate controlată,
furnizare de informații în legătură cu depozitarea
temporară a bunurilor personale, închiriere de
spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, consultanță în domeniul

serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, manipularea containerelor,
manipularea bagajelor pasagerilor, manipulare
(transport) de gunoi, servicii de consiliere
referitoare la manipularea mărfurilor, închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare a
mărfii.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business.

───────

(210) M 2021 00861 (111)177351
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

OTOSTATIC

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2021 00862 (111)177348
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

ROMPERVAC 4+
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00863 (111)177346
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

SUPER KILLER 25T-EC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00864 (111)177347
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

PET-SPOT PLUS

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

5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00865 (111)177353
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUD. PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

PET-SPOT FORTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
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pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00866 (111)177352
(151) 04/02/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR.944,
JUDEȚUL PRAHOVA, FILIPEȘTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

VAMEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice de uz veterinar,
produse igienice pentru medicină, substanţe
dietetice de uz medical, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2021 00867 (111)177345
(151) 04/02/2021
(732) SC FARMAVET SA, CALEA

GIULESTI NR. 333, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DOOGIE JUNIOR

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

31. Hrană uscată pentru câini, produse agricole,
horticole, forestiere şi cereale brute și
neprocesate, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
alimente pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 00868 (111)177354
(151) 04/02/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.15

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
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9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00869 (111)177355
(151) 04/02/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR. 51, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

DONCAFÉ

(531) Clasificare Viena: 11.03.03; 26.01.01;
01.15.11; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.15

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

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
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suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00872 (111)177481
(151) 04/02/2021
(732) MARIUS CATALIN BOLTASU,

STR. BUZOIENI NR. 11, BL. M47,
SC. 1, ET. 7, AP. 32, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 051193, ROMANIA
OVIDIU MIHAI NEACSU, STR.
VITEJIEI NR. 34, JUDEȚUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025, ROMANIA

(540)

UZINA URBAN
COFFEE ROASTERS

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 07.01.14;
26.05.01; 05.07.01; 26.11.02; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#be4d2f), negru (HEX #231f20), alb
(HEX #ffffff)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea.
───────
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(210) M 2021 00875 (111)177328
(151) 04/02/2021
(732) VIITORPLUS - ASOCIATIA

PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDA NR.
24, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Adoptă un copac!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii imobiliare, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de depunere în casete
valorice, servicii de asigurare, furnizarea de
cartele preplătite și jetoane de valoare, servicii
de evaluare, asigurări, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, servicii de strângere
de fonduri în scopuri caritabile prin organizarea
și realizarea de gale, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare, servicii educative, de
divertisment și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații on-line, formare (instruire) în
domeniul împăduririlor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educaţie, informare,
instruire, diseminare informaţie pe temele:
păduri, defrişări, resurse, schimbări climatice,
dezvoltare durabilă, folosirea terenurilor prin
implicarea tuturor grupurilor cointeresate.

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire
a animalelor, consultanță agricolă, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, curățarea
arborilor, plantare de copaci, plantarea
unei grădini cu copaci, plantarea copacilor
pentru compensarea emisiilor de dioxid
de carbon, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii silvice, servicii de
reîmpădurire, servicii de pepinierist, servicii
de informare în sectorul agricol, servicii
de agricultură, horticultură și silvicultură,
însămânțare, închiriere de aranjamente florale,
închiriere de ustensile de grădină.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de lobby politic, servicii de
lobby în scopuri politice, inclusiv exercitarea unei
presiuni politice asupra politicii și conservării
mediului, consultanță în materie de prevenire
a incendiilor, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
servicii juridice.

───────

(210) M 2021 00876 (111)177503
(151) 04/02/2021
(732) ANDREEA - LIANA

BUZEA, STRADA STEFAN
PROTOPOPESCU NR. 6, BLOC
2, SCARA C, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011727, ROMANIA

(540)

ECOASSIST

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 26.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Publicitate, media on-air, on-line şi pe
alte suporturi pentru companii de comunicare,
mediu, sociale sau educative, curierat publicitar,
distribuire de prospecte sau de eşantioane,
organizare de expoziţii, expunere de produse,
promovare şi oferte de produse şi/sau servicii,
lucrări de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor matematice
sau statistice, ofertă de publicaţii şi carte pe
hârtie sau în format electronic, servicii de
abonament la publicaţii, relaţii publice.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât textele publicitare.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, inginerie,
cercetare în domeniul protecției mediului, servicii
științifice de laborator, cercetare științifică,
cercetare tehnologică, cercetare geologica,
cercetare biologică, informații meteorologice,
cercetare în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor, cercetări științifice și
tehnologice în domeniul dezastrelor naturale,
dezvoltare de platforme informatice.

───────

(210) M 2021 00878 (111)177329
(151) 04/02/2021
(732) VIITORPLUS - ASOCIATIA

PENTRU DEZVOLTARE
DURABILA, STR. RONDA NR.
24, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VIITOR PLUS

(531) Clasificare Viena: 24.17.08; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare
financiară, servicii imobiliare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii de asigurare, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de evaluare financiară, asigurări, servicii
caritabile, și anume servicii financiare, servicii
de strângere de fonduri în scopuri caritabile prin
organizarea și realizarea de gale, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, gestiunea fondurilor financiare,
administrarea fondurilor financiare, investirea
fondurilor financiare, organizare de colecte în
scopuri caritabile, servicii filantropice privind
donațiile financiare, servicii de fonduri de
binefacere, finanțarea proiectelor de dezvoltare,
finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare, altele decât pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, extracție
de resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
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și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, colectarea de deșeuri
(curățarea gunoaielor), servicii de evacuare
a deșeurilor (servicii de curățenie), servicii
de eliminare de deșeuri periculoase, ridicarea
deșeurilor (curățare), reparații sau întreținere de
echipamente și mașini de tocat deșeuri, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate pentru compactarea
deșeurilor, servicii de binefacere în materie de
construcții, servicii de consiliere cu privire la
repararea sistemelor de controlare a mediului,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
sistemelor pentru controlarea mediului.
40. Servicii de reciclare a hârtiei, servicii de
reciclare, servicii de tratare a (reciclarea)
deșeurilor, servicii de transformare (reciclarea
deșeurilor), servicii de tratarea și reciclarea
ambalajelor, servicii de reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, servicii de eliminare a deșeurilor
(tratarea deșeurilor), servicii de distrugere a
deșeurilor, servicii de tratare a (reciclarea)
deșeurilor radioactive, servicii de tratare a
deșeurilor prin electroliză, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor, recuperarea
materialelor din deșeuri, servicii de gestionare
a deșeurilor (reciclare), servicii de sortare a
deșeurilor și a materialelor reciclabile, furnizare
de informații despre reciclarea deșeurilor,
furnizare de informații despre închirierea de
mașini și aparate pentru compactarea deșeurilor,
gestionarea deșeurilor periculoase, servicii de
purificare a apei în mediul său natural, tratarea
deșeurilor în domeniul controlului poluării
mediului.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât textele publicitare, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare multimedia
a publicațiilor electronice, altele decât textele
publicitare, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații on-line,
altele decât textele publicitare, formare în
domeniul împăduririlor, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și

instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, educaţie, informare,
instruire, diseminare informaţie pe temele:
păduri, defrişări, resurse, schimbări climatice,
dezvoltare durabilă, folosirea terenurilor prin
implicarea tuturor grupurilor cointeresate, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme de
mediu, cursuri de dezvoltare personală.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, servicii de îngrijire
a animalelor, consultanță agricolă, consultanță
referitoare la plantarea copacilor, curățarea
arborilor, plantare de copaci, plantarea
unei grădini cu copaci, plantarea copacilor
pentru compensarea emisiilor de dioxid
de carbon, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii silvice, servicii de
reîmpădurire, servicii de pepinierist, servicii
de informare în sectorul agricol, servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii de
însămânțare, închiriere de aranjamente florale,
închiriere de ustensile de grădină.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de lobby politic, servicii de
lobby în scopuri politice, inclusiv exercitarea unei
presiuni politice asupra politicii și conservării
mediului, consultanță în materie de prevenire
a incendiilor, servicii de informare cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
servicii juridice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile).

───────

(210) M 2021 00880 (111)176825
(151) 04/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060787, ROMANIA

(540)

beautyname
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
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îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetic, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetic, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetic,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetic,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit
nemedicinale, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, creme, loțiuni, geluri
și pudre pentru față, corp și mâini, geluri
și uleiuri de bronzare și preparate după
soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru albirea dintilor,
preparate depilatoare, şampoane nemedicinale,
uleiuri esenţiale, esenţe eterice, vopsea de
corp pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu

gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de afaceri
comerciale, managementul relatiei cu clientii,
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de
anunturi publicitare pentru pentru terti, analiza
reactiei la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
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promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare si comerciale
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

(210) M 2021 00882 (111)176690
(151) 04/02/2021
(732) OPTINIFY SRL, NR. 163, JUDEȚUL

VASLUI, GARCENI, VASLUI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

clingo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Articole și echipament de sport, aparate
pentru exerciții fizice, nu de uz medical,
aparate pentru antrenament sportiv, articole
de gimnastică, bănci de exerciții, benzi pentru
exerciții, mânere pentru flotări, mânere rotative
pentru flotări, platforme pentru exerciții, taburete
pentru antrenament în gimnastică, suporturi
pentru flotări, bănci pentru abdomene, aparate
de interior pentru fitness, saltele pentru yoga,
pilates și exercitii fizice.
35. Servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de intermediere
comercială, realizare de târguri și expoziții

virtuale online, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, asistență
în afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata in
legătura cu articole si echipament de sport.

───────

(210) M 2021 00883 (111)177401
(151) 04/02/2021
(732) ROXANA TOMA, STR. VIRTUTII

NR. 148, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
060787, ROMANIA

(540)

BEAUTYNAME BY eMAG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetic, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetic, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi pentru
împrospătarea respiraţiei, plasturi cu gel pentru
ochi utilizati in scopuri cosmetic, substanţe de
curăţat pentru igiena personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetic, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, truse cosmetic, creioane cosmetic,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, coloranţi cosmetici, preparate
cosmetice pentru slăbit, preparate cosmetice,
cosmetice pentru copii, creme, loțiuni, geluri
și pudre pentru față, corp și mâini, geluri
și uleiuri de bronzare și preparate după
soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru albirea dinților,
preparate depilatoare, șampoane nemedicinale,
uleiuri esentiale, esente eterice, vopsea de
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corp pentru scopuri cosmetic, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanțator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice, nu pentru scopuri
medicale.
35. Vânzare cu amănuntul de produse pentru
toaletă, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate cosmetic, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după ras,
odorizante, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetic, ambră (parfum), aromatice (uleiuri
esenţiale), balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, măşti de înfrumuseţare, preparate de
albire (decoloranţi) pentru scopuri cosmetice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetic,
substanţe de curăţat pentru igienă personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetic,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetic,
creioane cosmetic, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare din
bumbac pentru scopuri cosmetic, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetic, paste de
dinţi, produse pentru albirea dintilor, preparate
depilatoare, sampoane, uleiuri esentiale, esente
eterice, vopsea de corp pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru îndreptarea părului, henna,
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice, sampoane, comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, organizare de
expoziţii în scop comercial, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,

motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale și/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de afaceri
comerciale, managementul relatiei cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de gestionare a vânzarilor, servicii de preluare
de comenzi telefonice pentru terti, servicii
de telemarketing, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzarii de
produse si servicii ale tertilor, afisare de
anunturi publicitare pentru pentru tertț, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piața,
asistența în domeniul comercializarii produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distributia și comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor și anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanță în nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────
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(210) M 2021 00893 (111)177027
(151) 05/02/2021
(732) CT MAMAIA SMART CONSULT

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STRADA PORII NR.152, SC.3. AP.96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

toplist.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 29.01.13;
24.17.02

(591) Culori revendicate: roz (HEX #fb236a),
bleumarin (HEX #1d293e), alb (HEX
#ffffff)

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

39. Servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de agenție
de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare de bilete de avion, servicii de
rezervare a biletelor de avion, rezervare de
bilete de călătorie, servicii de rezervare de
bilete de călătorie, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, servicii de
îmbarcare prioritară, de check-in, de rezervare
de locuri și de rezervări pentru pasagerii fideli
ai companiilor aeriene, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, servicii
de ghid turistic, servicii ale ghidelor turistice
personale, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii, organizare de plimbări turistice cu ghid
pentru terți, servicii de organizare și ghidaj pentru
circuite și vizite turistice, servicii de rezervare
pentru transport cu barca, rezervare de locuri
pentru transport cu autovehicule, furnizare de
servicii de rezervare de taxiuri prin aplicații
mobile.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, servicii de agenții
de turism pentru efectuarea de rezervări la
hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță,
servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, servicii de rezervare a locurilor de
cazare (time-share), prestare de servicii de
informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
organizare de cazare pentru turiști, servicii ale
agențiilor de cazare, rezervare de cazare la
hotel, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),

35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de evaluare prin compararea
prețurilor la cazare.

9. Reviste electronice descărcabile, software
descărcabil sub formă de aplicație mobilă în
domeniul turismului, aplicatii mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru rezervarea taxiurilor,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de informații, aplicații descărcabile
destinate utilizării cu dispozitive mobile.

SRL, BULEVARDUL MAMAIA,
STAȚIUNEA MAMAIA,
NR.503-505, ET.2, AP.14,
JUDEȚUL CONSTANȚA,
MUNICIPIUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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servicii de camping pentru turiști (cazare),
închirieri de spații de cazare temporară, rezervări
de spații de cazare temporară, servicii de
cazare în stațiuni turistice, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară în pensiuni, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de locuri de
cazare la hoteluri, servicii oferite de tabere de
vacanță (cazare), rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizare de locuri de cazare
pentru recepții, furnizare de informații pe internet
despre cazare, servicii de cazare cu mic dejun
inclus, servicii de caritate, și anume cazarea
temporară, rezervare de spații de cazare în
cadrul campingurilor, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de touroperatori pentru rezervarea de
cazare temporară, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare temporară oferite de campinguri de
vacanță, servicii furnizate de o agenție pentru
rezervarea de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară ca parte a pachetelor de
ospitalitate, furnizare de informații online despre
rezervări de cazare pentru concediu, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, rezervare de cazare temporară
sub formă de case de vacanță, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de cazare
temporară, servicii ale agențiilor de rezervare
de locuri de cazare (time-share), furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, servicii de agenție de închiriere de
locuri de cazare (time-share), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2021 00909 (111)176828
(151) 05/02/2021
(732) BIO-SANTE S.R.L., B-UL DIMITRIE

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Devirusan Aplica si protejeaza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
01.05.01; 01.13.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
323C, 7722C), gri (Pantone 432C),
albastru (Pantone 7693C)

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

3. Preparate pentru împrospătarea respirației,
pentru igiena personală, substanțe de curățat
pentru igiena personală, nemedicinale, uleiuri
esențiale.
5. Dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene, dezinfectanți de uz
medical, mentol.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii

CANTEMIR NR. 5, BLOC 6,SCARA
 A, ETAJ 7, AP.30, SECTOR4, 
BUCURESTI, ROMANIA
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de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
magazine, prin cataloage cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, în legatură
cu preparate pentru împrospătarea respirației,
pentru igiena personală, substanțe de curățat
pentru igiena personală, nemedicinale, uleiuri
esențiale, dezinfectanți și antiseptice, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, geluri
dezinfectante antibacteriene, dezinfectanți de uz
medical, mentol.

───────

(210) M 2021 00923 (111)176696
(151) 06/02/2021
(732) KONCERTO PARTNERS SRL,

STR. COBADIN, NR. 2, BL. P21C1,
SC. 1, PARTER, AP. 4, CAMERA 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 051777,
ROMANIA

(540)

KONCERTO partners

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24

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

9. Programe pentru calculatoare, programe de
calculator, programe de calculator interactive,
programe pentru prelucrarea datelor, software
de calculator (programe), programe de
calculator înregistrate, programe computerizate
pentru prelucrarea datelor, programe de
sisteme de operare, programe descărcabile
pentru jocuri electronice, programe pentru
jocuri video interactive, programe-control

pentru recunoasterea imaginilor, programe
de stocare de date, programe informatice
pe telefonul mobil, programe de jocuri
interactive multimedia, programe de controlare
a proceselor, programe de operare pentru
calculatoare, programe de calculator pentru
imprimare, programe de calculator pentru
prelucrarea imaginilor, programe de calculator
folosite în telecomunicații, programe de jocuri
informatice multimedia interactive, aparate de
stocare pentru programe informatice, programe
de calculator pentru gestiunea proiectelor,
programe descărcabile pentru jocuri pe
calculator, programe informatice utilitare pentru
gestionarea fișierelor, ansamblu de programe
informatice de colaborare, programe de jocuri
interactive de calculator, programe de jocuri de
calculator înregistrate, suite de programe de
birou (software), programe de calculator pentru
editare video, programe înregistrate de operare
pe calculator, programe de calculator pentru
aspecte financiare, programe de calculator
pentru jocuri preînregistrate, programe de
calculator pentru rețele locale, programe de
calculator pentru gestionarea rețelelor, programe
de calculator pentru televiziune interactivă,
programe utilitare de diagnosticare a sistemelor
informatice, programe informatice utilitare pentru
compresie de date, programe informatice
pentru prelucrarea fișierelor muzicale digitale,
programe de sisteme de operare pentru rețele,
programe pentru aparate de jocuri video arcade,
programe informatice interactive bazate pe
inteligență artificială, programe de calculator
stocate în format digital, programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, programe
de calculator pentru acționarea de vehicule,
programe pentru jocuri de calculator (software
de calculator), programe de operare pentru
VPN (rețele private virtuale), programe de
calculator pentru prelucrarea informațiilor de
piață, programe informatice interactive de
divertisment pentru jocuri video, programe
de calculator care pot fi citite de aparate
pentru utilizare la administrarea de baze de
date, programe de calculator pentru căutare
în conținutul calculatoarelor și a rețelelor
de calculatoare prin telecomandă, programe
de calculator pentru accesarea, răsfoirea şi
căutarea în bazele de date online, programe
informatice și software de calculator pentru
prelucrarea de imagini folosite pe telefoane
mobile, programe înregistrate pe circuite
electronice pentru aparate de divertisment cu
ecrane cu cristale lichide, programe informatice
pentru conectarea la distanță la calculatoare
sau la rețele de calculatoare, programe de
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calculator care pot fi citite de aparate utilizate
pentru reproducerea muzicii, programe de
calculator pentru televiziune interactivă și pentru
jocuri și/sau concursuri interactive, programe
de calculator care furnizează vedere la 360
de grade pentru un vehicul, programe de
jocuri pe calculator pentru simularea tranzacțiilor
de valori mobiliare (software), programe de
calculator pentru utilizarea internetului și a
world wide web-ului, programe informatice
utilitare (program care face o operațiune de
întreținere a calculatorului), programe pentru
procesarea datelor înregistrate pe suporturi de
date lizibile electronic, aparate de transmisie
și recepție pentru difuzare de programe de
televiziune, programe pentru jocuri pentru
aparate de jocuri video de tip arcadă, programe
de calculator folosite la tranzacționarea de
acțiuni și obligațiuni, programe informatice
folosite cu sistemele electronice pentru case de
marcat, aparate de transmisie a microundelor
pentru programe și mesaje radio, programe de
jocuri pe calculator descărcate de pe internet
(software), suporturi de date lizibile mecanic
înregistrate cu ajutorul unor programe, programe
de calculator pentru elaborarea de interfețe
pentru utilizatori, programe informatice care
permit accesul sau pentru controlul accesului,
suporturi de date magnetice care conțin
programe informatice înregistrate, programe
de jocuri pe calculator înregistrate pe benzi
(software), manuale de pregătire sub formă
de programe de calculator, programe pentru
sisteme de operare pentru telefoane inteligente,
programe pentru sisteme de operare pentru
televizoare inteligente, programe de calculator
pentru conducerea autonomă a vehiculelor,
programe de calculator pentru controlul autonom
al vehiculelor, programe de calculator pentru
conducerea asistată a vehiculelor, programe
de calculator pentru navigarea autonomă a
vehiculelor, suporturi de date optice cu programe
informatice înregistrate, programe informatice
pentru produs grafice în scopuri publicitare,
programe de calculator pentru accesarea
și folosirea internetului, programe informatice
pentru jocuri video și de calculator, calculatoare,
calculatoare portabile, calculatoare personale,
calculatoare de buzunar, modemuri pentru
calculatoare, rețele de calculatoare, calculatoare
de proces, controlere pentru calculatoare, cabluri
pentru calculatoare, tastaturi de calculatoare,
netbook-uri (calculatoare), componente pentru
calculatoare, calculatoare pentru comunicații,
calculatoare de drum, dulapuri adaptate pentru
calculatoare, plăci grafice pentru calculatoare,
cartele suplimentare pentru calculatoare,

monitoare (hardware pentru calculatoare),
huse (adaptate) pentru calculatoare, suporturi
pivotante pentru calculatoare, calculatoare
pentru scufundări subacvatice, cartușe
(software) pentru calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, touchpad-
uri pentru calculatoare, calculatoare electronice
de buzunar, cd-drivere pentru calculatoare,
calculatoare folosite cu biciclete, calculatoare
grafice de buzunar, huse adaptate pentru
calculatoare, stații de lucru (calculatoare),
calculatoare electronice de birou, componente
electronice pentru calculatoare, microcipuri
(hardware pentru calculatoare), calculatoare
personale de buzunar, componente hardware
pentru calculatoare, calculatoare (programe
de - înregistrate), programe de calculatoare
înregistrate, software antivirus pentru
calculatoare, huse pentru calculatoare tabletă,
calculatoare pentru vehicule autonome, software
de calculatoare pentru comunicarea cu
utilizatorii calculatoarelor portabile, carduri de
extensie pentru calculatoare, dispozitive de
intrare pentru calculatoare, programe de
calculatoare (software descărcabil), aparate de
interfață pentru calculatoare, huse adaptate
pentru calculatoare netbook, cutii flip pentru
calculatoare tabletă, generatoare cu ceas pentru
calculatoare, huse adaptate pentru calculatoare
notebook, suporturi adaptate pentru calculatoare
tabletă, hardware pentru rețele de calculatoare,
calculatoare folosite la gestionarea datelor,
huse pentru calculatoare de buzunar, punți
pentru rețele de calculatoare, calculatoare
și hardware de calculator, firmware pentru
periferice de calculatoare, ecrane plate flexibile
pentru calculatoare, creion optic (stylus)
pentru calculatoare, stație de cuplare pentru
calculatoare, table interactive (whiteboard)
pentru calculatoare, carduri de interfață pentru
calculatoare, plăci de bază pentru calculatoare,
software de calculator pentru testarea
vulnerabilității calculatoarelor și rețelelor de
calculatoare, plăci cu circuite imprimate pentru
calculatoare, software de divertisment interactiv
pentru calculatoare, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, hard discuri pentru
calculatoare fără conținut, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, genți de
transport pentru calculatoare portabile, huse
pentru calculatoare de tip laptop, încărcătoare
de baterii pentru calculatoare tabletă, căști
fără fir pentru calculatoare tabletă, calculatoare
de tip all-in-one, unități hard disk portabile
pentru calculatoare, unități centrale de procesare
pentru calculatoare, switch-uri pentru rețele de
calculatoare, unități de disc externe pentru
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calculatoare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, ventilatoare interne de răcire
pentru calculatoare, suporturi de fixare adaptate
pentru calculatoare, economizoare de ecran
descărcabile pentru calculatoare, unități pentru
copii de siguranță pentru calculatoare, căști
cu microfon pentru utilizare cu calculatoare,
disipatoare de căldură destinate utilizării
în calculatoare, tampoane de răcire pentru
calculatoare fără fir, suporturi de montare pentru
hardware de calculatoare, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
software de calculatoare destinat estimării
resurselor necesare, calculatoare de buzunar
pentru luarea de notițe, cititoare de compact-
discuri folosite la calculatoare, calculatoare
portabile de greutate și dimensiuni mici, tapete
descărcabile pentru calculatoare și telefoane
mobile, calculatoare pentru administrarea
dispozitivelor de control ale aeronavelor,
folii de protecție adaptate pentru ecrane
de calculatoare, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
joystick-uri pentru calculatoare, nu pentru
jocuri video, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, rețele de calculatoare
și echipament pentru comunicarea datelor,
software de calculator pentru controlul accesului
la calculatoare, aparate de comandă pentru
vehicule (calculatoare de bord), software de
simulare pentru utilizare cu calculatoarele
digitale, carduri pentru rețele LAN (rețea locală
de calculatoare) pentru conectarea dispozitivelor
informatice portabile la rețelele de calculatoare,
telecomenzi fără fir pentru dispozitive electronice
portabile și calculatoare, suporturi de date pentru
calculatoare, care conțin software înregistrat,
suporturi pentru încheietura mâinii, folosite
de utilizatorii de calculatoare, aparate și
instrumente de desen adaptate pentru utilizarea
cu calculatoare, calculatoare personale care
includ software privind informații legate de dietă,
software de calculator pentru comunicarea între
calculatoare printr-o rețea locală, filtre pentru
ecrane de afișare adaptate pentru utilizarea
la calculatoare tabletă, aparate de codare
a cardurilor de credit (dispozitive periferice
pentru calculatoare), software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, software pentru căutarea
și recuperarea de informații printr-o rețea de
calculatoare, software pentru jocuri pe calculator,
descărcabil dintr-o rețea globală de calculatoare,
software de calculator pentru monitorizarea
utilizării calculatoarelor și internetului de către

copii, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor, puncte de acces la
rețele locale (lan) pentru conectarea utilizatorilor
la rețele de calculatoare, software informatic
care permite calculatoarelor să ruleze aplicații
paralele și să realizeze calcule paralele,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch pad), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch pad), software pentru
accesarea repertoriilor de informații care pot fi
descărcate din rețeaua globală de calculatoare,
instrucțiuni de operare și utilizare stocate în
format digital pentru calculatoare și software de
calculator, îndeosebi pe dischete sau CD-ROM-
uri.
42. Instalarea de programe, instalarea de
programe, integrarea programelor informatice,
copierea programelor informatice, duplicarea
programelor informatice, creare de programe
informatice, elaborarea (conceperea) de
programe, închirierea de programe informatice,
scriere de programe de control, scriere
de programe de calculator, elaborare de
programe pentru calculator și întreținere de
programe informatice, compilare de programe
de calculator, dezvoltare de programe de
date, editare de programe de calculator,
testare de programe de calculator, proiectare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe de calculator, întreținerea de
programe de calculator, cercetare în materie
de programe informatice, servicii proiectare
de programe de calculator, dezvoltare de
programe pentru procesarea datelor, închirierea
de programe (software) pentru computere,
reparații de programe de calculator defectuoase,
închiriere de programe pentru procesarea
datelor, dezvoltare și actualizare de programe
informatice, programare de programe pentru
procesarea datelor, servicii de editare pentru
programe informatice, cercetare referitoare
la programele pentru calculator, servicii
pentru actualizarea programelor de calculator,
servicii pentru reproducerea programelor de
computer, consultanță în domeniul programelor
de calculator, actualizare de programe de
calculatoare pentru terți, servicii de actualizare
de programe de calculator, proiectare de
programe de prelucrare a datelor, instalare și
întreținere de programe de calculator, realizarea
de programe de prelucrare a datelor, elaborare
de programe pentru calculatoare pentru terți,
compilare de programe de procesare a datelor,
programare de programe de securitate pe
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internet, închiriere de programe de securitate
pe internet, implementarea de programe de
calculator în rețele, servicii pentru scrierea de
programe de calculator, proiectare de decoruri
pentru programe de televiziune, creare de
programe de prelucrare a datelor, scriere
de programe pentru prelucrarea de date,
elaborare de programe de calculator pentru
internet, dezvoltare de programe pentru jocuri
de calculator, servicii de proiectare de programe
de calculator, consultanță profesională privind
programele software de calculator, servicii
de analiză a programelor de calculator,
scriere de programe de calculator pentru
aplicațiile biotehnologice, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, elaborare
de programe pentru calculator în domeniul
telecomunicațiilor, întocmire de rapoarte
referitoare la programe pentru calculator, scriere
de programe de calculator pentru aplicații
medicale, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (CAD/
CAM), scriere la comandă de programe,
de software și de coduri de calculator
pentru crearea de pagini web pe internet,
dezvoltare de programe pentru simularea de
experimente sau serii de experimente într-un
laborator optic virtual, dezvoltare de software de
calculator pentru crearea de ghiduri electronice
de programe de televiziune, dezvoltarea de
programe de calculator pentru analizarea
procesului de combustie în interiorul unui motor,
dezvoltare de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terți, actualizare
și adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, furnizare de
programe și sisteme de calculator pentru
crearea de copii de siguranță, creare de
programe de control pentru module de control
și acționare operate electric, dezvoltare de
programe pentru calculator pentru analizarea
emisiilor de gaze de eșapament, prestare de
servicii de asistență online pentru utilizatorii
de programe de calculator, proiectare și
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
pentru baze de date informatice, furnizarea de
programe de calculator cu inteligență artificială
în rețele de date, crearea de programe de
control pentru măsurare, asamblare, ajustare și
vizualizarea aferentă, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video și jocuri pe
calculator, servicii de inginerie de software

pentru programe de procesare a datelor,
conversia datelor și a programelor informatice
(alta decât conversia fizică), conversia datelor și
a programelor informatice, alta decât conversia
fizică, proiectare și dezvoltare de programe
pentru baze de date informatice, dezvoltare și
elaborare de programe de calculator pentru
procesarea datelor, elaborare de programe de
calculator pentru analize și rapoarte comerciale,
elaborare de programe de calculator pentru
sisteme electronice de casă, cercetare privind
dezvoltarea de programe și de software de
calculator, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizarea de
programe de gestionare a riscului securității
informatice, elaborare de programe pentru
calculator și proiectare de software, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, actualizare și întreținere de software și
programe de calculator, cercetare în materie
de programe și software de calculatoare,
proiectare și dezvoltare de programe de
securitate pe internet, creare și dezvoltare
de programe pentru prelucrarea de date,
dezvoltare de programe informatice pentru
simularea experimentelor de laborator, servicii
de consiliere tehnologică referitoare la programe
pentru calculator, instalare și actualizare de
programe pentru prelucrarea de date, creare de
programe de calculator pentru prelucrarea de
date, elaborare de programe de calculator pentru
jocuri pe calculator, dezvoltare de programe
software pentru operațiuni securizate în rețea,
realizare de programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, furnizarea de informații
referitoare la programe pentru calculator,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, elaborare de programe
de calculator pentru jocuri video, programare
pentru calculatoare, servicii de testare
de calculatoare, proiectare de calculatoare,
dezvoltare de calculatoare, închirierea de
calculatoare, consultanță privind calculatoarele,
închiriere de calculatoare personale, cercetare
referitoare la calculatoare, servicii tehnice
privind calculatoarele, consultanță profesională
privind calculatoarele, consultanță în domeniul
calculatoarelor, închirieri de echipamente
pentru calculatoare, servicii de proiectare
pentru calculatoare, proiectare de calculatoare
pentru terți, cercetare în proiectarea de
calculatoare, asistență tehnică referitoare la
calculatoare, dezvoltare de firmware pentru
calculatoare, dezvoltare de platforme de
calculatoare, cercetare tehnologică referitoare
la calculatoare, modernizare de software de
calculatoare, furnizare de informații privind
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calculatoarele, servicii de consultanță privind
calculatoarele, servicii de analiză privind
calculatoarele, cercetare tehnică în domeniul
calculatoarelor, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii tehnologice
în domeniul calculatoarelor, consultanță în
domeniul securității calculatoarelor, consultanță
profesională privind securitatea calculatoarelor,
întocmire de rapoarte referitoare la calculatoare,
servicii pentru proiectarea industrială de
calculatoare, servicii de proiectare referitoare
la calculatoare, servicii științifice de programare
de calculatoare, programare pentru calculatoare
pentru industria energetică, programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
închiriere de dispozitive periferice pentru
calculatoare, închiriere de calculatoare pentru
procesarea datelor, proiectare personalizată
de hardware pentru calculatoare, dezvoltare
de echipamente periferice pentru calculatoare,
închirieri de calculatoare și de software,
servicii de consultanță profesională privind
calculatoarele, servicii de consultanță în
domeniul calculatoarelor, servicii de consiliere
în domeniul calculatoarelor, servicii de
informare în domeniul calculatoarelor, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
administrarea drepturilor utilizatorilor în rețele
de calculatoare, programare pentru calculatoare
pentru stocarea de date, servicii de internet café
(închirieri de calculatoare), închirieri de hardware
și software pentru calculatoare, consultanță în
domeniul tehnologiilor referitoare la calculatoare,
actualizarea paginii inițiale pentru rețele de
calculatoare, programare a calculatoarelor
(servicii în materie de), planificare pentru
restaurarea calculatoarelor în urma dezastrelor,
prestare de servicii de securitate pentru
rețelele de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, proiectare de
configurații de grupuri de calculatoare (cluster),
proiectare și dezvoltare de echipament periferic
pentru calculatoare, furnizare de informații
tehnice cu privire la calculatoare, servicii de
studii de fezabilitate referitoare la calculatoare,
instalare, întreținere și actualizare de software
de calculatoare, integrare de sisteme informatice
și rețele de calculatoare, închirieri de
calculatoare și de software de calculator,
servicii de consultanță și consiliere în domeniul
calculatoarelor, proiectare de software pentru
terți în domeniul calculatoarelor, servicii de
restaurare a calculatoarelor în urma dezastrelor,
programare de calculatoare pentru imprimarea
de coduri de bare, proiectare și dezvoltare
de rețele de calculatoare fără fir, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și

software, programare de calculatoare pentru
organizarea datelor între cumpărători și furnizori,
servicii de consultanță și de informații despre
programare pentru calculatoare, închirieri de
echipament și de calculatoare de prelucrare
a datelor, servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și al tehnologiei informației,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, închiriere
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele, servicii de backup pentru datele
de pe unitățile de disc pentru calculatoare,
programare pentru calculatoare pentru sistemele
de procesare a datelor și de comunicații,
servicii de închiriere a echipamentelor și a
calculatoarelor de prelucrare de date, proiectare
și dezvoltare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, servicii de
consiliere și consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de hardware pentru calculatoare,
furnizare de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software și hardware pentru
calculatoare, servicii de consultanță în domeniul
calculatoarelor și software pentru jocuri video,
servicii de consiliere și informare privind
proiectarea și dezvoltarea de echipamente
periferice pentru calculatoare, servicii de
consultanță în materie de închiriere de
calculatoare și de software de calculator,
întreținere de software de calculator cu privire la
siguranța calculatoarelor și prevenirea riscurilor
informatice, furnizare de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare
prin intermediul unui site, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru rețele de calculatoare și
servere, găzduire de pagini web ale terților pe
un server, pentru o rețea globală de calculatoare,
furnizarea de informații despre proiectarea și
dezvoltarea de software, de sisteme și de rețele
de calculatoare.

───────
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(210) M 2021 00941 (111)176721
(151) 08/02/2021
(732) OMNIA GUSTI SRL, DRUMUL

POTCOAVEI NR.120, BL.B, ET. 5,
AP.24B, CAM. 2, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

www.cofetareste.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, alimente care conțin cacao (ca
principalul ingredient), alimente pe bază de
cacao, arome pe bază de ciocolată, ciocolată,
creme pe bază de cacao sub formă de produse
tartinabile, creme englezești custard (deserturi la
cuptor), ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată pentru glazuri, creme pe bază de
ciocolată, creme tartinabile pe bază de ciocolată,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, deserturi cremă instant, decorațiuni
pentru pomul de crăciun (comestibile), deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), ingrediente pentru
prepararea dulciurilor, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, glazură de
ciocolată, jeleuri de fructe (cofetărie), marțipan,
produse de cofetărie pe bază de migdale,
napolitane din hârtie comestibilă, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, praline cu
napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, sosuri de
ciocolată.
35. Servicii de comenzi online, servicii de agenții
de import și export, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse lactate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao.

───────
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(210) M 2021 00947 (111)177451
(151) 08/02/2021
(732) PLASTIC INJECT SRL, STR.

CALEA CHIŞINĂULUI NR. 6B, JUD
IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

PLASTIC INJECT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
neprelucrate şi semiprelucrate, materiale
plastice extrudate, materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante, ţevi flexibile
nemetalice.

───────

(210) M 2021 00948 (111)177446
(151) 08/02/2021
(732) COPOU HOLDING SRL, STR. 14

DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

VLAD GALLERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 00949 (111)177447
(151) 08/02/2021
(732) COPOU HOLDING SRL, STR. 14

DECEMBRIE 1989, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

PENSIUNEA EISENAU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2021 00957 (111)177029
(151) 08/02/2021
(732) SC DOCUDRAMA SRL, STR.

POLIZU GHEORGHE NR. 58-60,
ET. 3, CAMERA 10, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
ROMANIA

(540)

ÎN CĂUTAREA
REVOLUȚIEI PIERDUTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Distribuție de filme cinematografice,
video și programe de televiziune, producție
cinematografică, video și programe de
televiziune, post producție cinematografică,
video și programe de televiziune, proiecția de
filme cinematografice și video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
tehnoredactare computerizată electronică,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere.

───────
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(210) M 2021 00959 (111)177344
(151) 08/02/2021
(732) ANATOMIKA COD SRL, ALEEA

BAIUT NR. 13, BL. A34, SC. A, ET.
2, AP. 8, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

ANATOMIKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.13.25

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

16. Modele anatomice de uz instructiv și
didactic.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────

(210) M 2021 00960 (111)177343
(151) 08/02/2021
(732) MPUC CREATIVE BUSINESS SRL,

STR. MILANO NR. 21, BL. B2,
ET. 2, AP. 22, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

BUCĂTĂRIME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
11.01.03; 11.01.04; 11.01.10; 22.01.21

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț online.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale, show
tv, divertisment difuzat
prin tv.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurante.

───────
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(210) M 2021 00963 (111)176716
(151) 10/02/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA

CONTRASENS, STR. SILISTRA,
NR. 15 SC. B AP. 21, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33 AP. 07, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

TMCULT

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.10; 27.05.17; 24.15.03

(591) Culori revendicate:rosu inchis, rosu
deschis, galben, negru, roz

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

41. Activitati culturale, furnizare de activitati
culturale, coordonare de activitati culturale,
activitati sportive si culturale, administrare
(organizare) de activitati culturale, activitati de
divertisment, sportive si culturale, organizare si
coordonare de activitati culturale, organizarea
de seminarii în materie de activitati culturale,
organizare de conferinte în materie de activitati
culturale, organizare de activitati culturale pentru
tabere de vara, educatie si instruire, simpozioane
pe teme de educatie, organizare de seminarii
referitoare la educatie, organizare de conferinte
referitoare la educatie, organizarea de congrese
în domeniul educatiei, organizare de concursuri
în materie de educatie, organizare de seminarii
pe teme de educatie, furnizarea educatiei,
consultanta profesionala referitoare la educatie,
cercetare în domeniul educatiei, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, organizarea de
spectacole culturale, coordonare de evenimente

culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de prezentari în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale si artistice,
organizare de evenimente de divertisment si
evenimente culturale, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunitatilor, organizare
de evenimente în scopuri culturale, publicarea
de materiale multimedia online, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online, furnizare de seminare online de
formare, furnizare de cursuri de instruire
online, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente educative, publicare
de calendare de evenimente, organizare si
coordonare de evenimente de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizare de evenimente sportive si culturale
comunitare, informare în legatura cu activitati
culturale, organizarea de conferinte referitoare
la educatie, organizare de conferinte cu
privire la educatie, furnizare de imagini online
nedescarcabile, furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descarcate, educatie, organizare de festivitati în
scopuri culturale, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment si sportiv, realizare
de expozitii cu scopuri culturale, organizare
de expozitii în scopuri culturale, furnizare de
informatii despre activitati culturale.

───────

(210) M 2021 00964 (111)177421
(151) 08/02/2021
(732) I&I DIAMANT S.R.L., STR.

OLANESTI, NR. 2, BL. 43, AP.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Anasta Crepe & Coffe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
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la restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
de snack-baruri, localuri tip snack-bar, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de local public,
servicii prestate de localurile unde se servește
cafea, servicii prestate de localurile unde se
servește clatite, servicii prestate de localurile
unde se servește vafe si goufre.

───────

(210) M 2021 00966 (111)176677
(151) 08/02/2021
(732) AUREL-ILIE GHERMAN, STR.

AVRAM IANCU NR. 120, JUDEȚUL
HARGHITA, TOPLITA, HARGHITA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STRADA PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SHOP LIKE A PRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.01.23; 18.01.19

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, odorizante de
casă, preparate pentru spălare, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, apă de javel, apă parfumată
pentru lenjerie, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, burete impregnat cu
săpun, detergenți, parfumuri pentru ceramică,

parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, lichide de curățare, lichid de spălare,
detergenți pentru spălarea vaselor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru clătire, produse de curățare
sub formă de spray pentru materiale textile,
produse de curățare de uz casnic, săpun
de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena
orală, nemedicinale, adeziv pentru extensii
de păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam
pentru cuticule, balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, produse ceruri de masaj,
produse cosmetice, produse cosmetice care
conțin acid hialuronic, produse cosmetice care
conțin cheratină, produse cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, preparate pentru
pedichiură nemedicinale, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de masaj,
nemedicamentoase,  produse  cosmetice  sub 
formă  de  uleiuri,  produse  cosmetice organice, 
produse  cosmetice  naturale,  produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate  pentru   aromoterapie,  produse  de 
parfumerie,        uleiuri esențiale, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
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9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare

esențiale aromatizate, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri  esențiale  pentru  calmarea  nervilor,
uleiuri esențiale sub formăde emulsie, uleiuri
parfumate, apă de  toaletă,   apă   de   colonie,
apă  de  parfum,  apă  parfumată, aromatizanți 
pentru  parfumuri, creme parfumate,  deodorante
de  corp  (parfumerie),  extracte  de  parfum,
loțiuni și creme de corp parfumate, loțiuni bay 
rum  (cel  mai  des  utilizate  ca aftershave  sau 
apă    de   colonie,    dar    și    ca    deodorante,
de-asemenea  utilizate  ca ingrediente  în 
fabricarea  săpunului  de  bărbierit), șervețele 
parfumate, sprayuri pentru corp  (nemedicinale),
spray-uri  pulverizatoare  pentru  corp,
preparate  parfumate,  parfumuri  naturale,
parfumerie  produse  de  parfumerie,  uleiuri
naturale pentru parfumuri, farduri, deodorante și
 antiperspirante,  preparate  pentru  îngrijirea 
pielii,  a  ochilor  și  a  unghiilor,   nemedicinale,
preparate și  tratamente  pentru  păr, 
nemedicinale,  săpunuri  și geluri nemedicinale,
produse pentru epilare  și bărbierit, preparate
pentru  baie,  apă micelară,  colagen hidrolizat 
de  uz  cosmetic, produse  cosmetice  de 
îngrijire  a  frumuseții, produse  cosmetice 
funcționale,  creme  BB  de înfrumusețare, 
coloranți  cosmetici,  creme și loțiuni  cosmetice, 
parfumuri,  lemn  parfumat, săculețe parfumate, 
săpunuri parfumate,  conuri  parfumate, 
parfumuri  solide,  bețișoare  parfumate, 
potpuriuri  parfumate,  pudră de  talc  parfumată, 
pietre  parfumate  din  ceramică, substanțe 
aromatizante  pentru parfumuri, sprayparfumat
pentru casă, extracte de flori (parfumerie),
preparate pentru parfumarea camerei, lotiuni
parfumate pentru corp, sfere parfumate
(substanțe aromatice), săruri de baie parfumate,
conuri de pin parfumate, odorizanți de cameră,
produse  de  parfumare  pentru  cameră,
difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei, 
preparate odorizante  pentru  împrospătarea 
aerului,  preparate  pentru împrospătarea 
covoarelor  și  mochetelor, produse  pentru 
îndepărtarea  mirosului  de animale,  rezerve  cu 
parfumuri  pentru  dozatoare non-electrice  de 
parfum  de  cameră,  rezerve pentru  dozatoare 
electrice de  parfum de cameră, fond de ten, 
ojă creion, ojăde unghii, lac de unghii, adezivi
pentru  fixarea genelor  false,  aerosoli  pentru 
improspatarea  si curatarea  pielii,  alifii, 
unguente  (nemedicinale),  astringent  produse
de uz cosmetic, balsamuri de buze, bază de
machiaj,  produse  cosmetice  care conțin 
panthenol,  preparate  pentru  curățarea  și
lustruirea pielii și încălțămintei, abțibilduri pentru
decorarea  unghiilor,  produse  de  curățare  sub
formă de spume.

7. Echipament (mașini) pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit, echipament (mașini)
pentru mișcare și manevrare, echipament
(mașini) pentru măturare, curățare și spălare,
generatoare de electricitate, mașini și mașini-
unelte de urgență și salvare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare,
ambreiaje pentru mașini, altele decât cele
pentru vehicule terestre, alternatoare auto,
ambreiaje, altele decât cele pentru vehicule
terestre, amortizoare de șocuri pentru mașini,
amortizoare de torsiune pentru mașini
(componente ale mașinilor), amortizoare de
zgomot (componente ale mașinilor), angrenaje
pentru mașini, roboți industriali, foarfeci electrice,
mașini de tuns gazonul, mașini de găurit,
fierăstraie de traforaj (mașini), râșnițe de cafea
electrice, râșnițe pentru condimente (acționate
electric), roboți de cusut, mașini de cusut,
mașini de călcat și prese de rufe, mașini și
dispozitive de lipit și sudură, cricuri (mașini),
mașini de tuns iarba, mașini de tocat carne
(mașini electrice), curățitoare electrice cu înaltă
presiune (mașini), mașini de lustruit, mașini de
nituit, laminoare, șurubelnițe electrice, mașină de
laminat automată (laminatoare), mașini electrice
de tuns, dispozitive de tuns (acționate electric)
pentru animale, mașini de lipit, lămpi de lipit
(mașini), echipament de lipit și sudură, vinciuri,
mașini de spălat, aspiratoare pentru automobile,
saci pentru aspiratoare, aspiratoare pentru
curățarea umedă (mașini), mașini de spălat
covoare, mașini de spălat vase, mașini pentru
curățenie și curățare în exterior.
8. Arme ascuțite și contondente de mână, cu
excepția armelor de joc, instrumente manuale
de urgență și salvare, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru ridicat (cricuri), foarfeci (ustensile de
mână), foarfeci de tuns (ustensile de mână),
mașini de tuns (ustensile de mână), aparate de
tuns animale (ustensile de mână), instrumente
manuale de tuns, fiare de călcat, unelte manuale
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică
(ustensile de mână), ciocane.
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și control, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, echipament pentru
scufundări, magneti, materiale înregistrate,
aparate biometrice de identificare, analizoare de
imagine, analizoare de luminescență, aparate
de înregistrare de date, aparate de înregistrare,
aparate pentru înregistrarea temperaturii,
aparate electronice pentru înregistrarea vitezei,
aparate pentru înregistrarea timpului, logger
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, incarcatoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru CD-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru CD-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb,
căști, căști in-ear, cutii pentru căști, bureți
pentru căști, casti fara fir, amplificatoare
pentru căști, boxe, boxe portabile, suporturi
pentru selfie (monopoduri manuale), vizoare
cu stabilizare giroscopică, giroscoape pentru
stabilizare, laptopuri, genți adaptate pentru
laptopuri, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru răcirea laptopurilor, telefoane
mobile, baterii pentru telefoane mobile, tastaturi
pentru telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
suporturi pentru telefoane mobile, difuzoare
pentru telefoane mobile, stații de andocare
pentru telefoane mobile, suporturi de telefoane
mobile pentru bord, huse din piele pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații

telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, difuzoare stereo
pentru automobile, difuzoare audio pentru
automobile, cablaje electrice pentru automobile,
boxe pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, aparate de navigație pentru
automobile, suporturi de tablete adaptate pentru
folosirea în automobile, cabluri coaxiale, cabluri
electronice, cabluri optice, cabluri audio, cabluri
prelungitoare, cabluri video, cabluri scart, cabluri
pentru modem, cabluri de curent, cabluri pentru
calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu autodevelopare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice, genti
pentru playere media digitale, playere mp4,
player portabil multimedia, ochelari 3D playere
multimedia, telecomenzi multifuncționale, stații
de andocare pentru playere audio digitale,
stații de andocare pentru telefoane inteligente,
sisteme de vizualizare video, sisteme de
sonorizare exterioară, sisteme de divertisment
pentru mașini (ICE), sisteme de divertisment
audiovizual pentru mașină, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
adaptate pentru ecrane de calculatoare, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, carcase de
acumulatoare, carcase de baterii, carcase
de calculator, carcase pentru camere, carcase
pentru comutatoare (electronice), carcase
pentru aparate electrice, carcase pentru
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dispozitive digitale de asistenta personala
(PDE), carcase rezistente la apă pentru camere
video, carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, detectoare de fum, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (SSD),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media,
înregistrat sau descărcabil, piese și accesorii
pentru aparatură audio, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, adaptoare pentru
cabluri, cabluri adaptoare (electrice), brățări
de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente, cabluri pentru transmisia
de date, folii de protecție adaptate pentru
ceasuri inteligente., alarme la aparatele de
supraveghere pentru bebeluși, filtre pentru
măști respiratorii (nonmedical), termometre,
termometre cu infraroșu, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, camere
video activate de mișcare, routere wireless,
emițătoare, emițătoare-receptoare, microfoane,
ochelari, ochelari (optică), lentile pentru ochelari,
suporturi pentru ochelari.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare pentru gaz, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi,
filtre pentru uz industrial și casnic, instalații
de uscare, instalații industriale de tratare,
instalații nucleare, instalații sanitare, alimentare
cu apă și echipamente de salubritate,
fierbătoare electrice, lămpi electrice, lămpi
solare, lămpi reflectoare, lanterne solare,
lanterne reîncărcabile, lanterne electrice, becuri
fluorescente, becuri cu led, becuri cu halogen,

becuri de iluminat, decorațiuni pentru iluminarea
pomului de crăciun (instalații luminoase),
uscătoare de păr.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale ca
porțelan, teracotă sau sticlă, incluse în această
clasă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
cu utilizare nespecificată, ustensile cosmetice
și de toaletă, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, stropitori (aspersoare), ghivece de
flori, fierbătoare neelectrice, cârpă pentru
ochelari, termosuri, perii, perii cosmetice, perii
pentru încălțăminte, perii pentru curățat, acvarii
și vivarii, dispozitive pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, piepteni pentru animale, colivii
pentru păsări, dispozitive de alimentare pentru
animale domestice acționate de acestea, litiere
pentru animale de companie, caserole (veselă),
capace pentru caserole, râșnițe neelectrice.
28. Articole și echipament de sport, jucării, jocuri
și articole de joacă, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, jucării pentru
animale, aparate pentru exerciții fizice, jocuri de
societate
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de intermediere
comercială, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop medicinal sau comercial, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu vesela, articole de bucatarie si
recipiente, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu pahare, vase
de baut si articole pentru baruri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu căni, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, preparate pentru curățare
și odorizante, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse pentru toaletă, preparate
pentru îngrijirea animalelor, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, abrazivi, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu lumânări și fitiluri pentru iluminat, preparate
și articole dentare și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, suplimente alimentare
şi preparate dietetice, preparate și articole
sanitare, produse și articole pentru igienă,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, containere, articole de
transport și ambalare din metal, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
articole de fierărie, statui și obiecte de artă din
metale comune, structuri și construcții metalice
transportabile, mașini și aparate agricole, de
grădinărit și silvice, mașini și mașini-unelte
pentru tratarea materialelor și pentru fabricare,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice
de igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
instrumente pentru prepararea alimentelor, cuțite
de bucătărie și instrumente de tăiat, tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, instrumente de măsurare,
detectare, monitorizare, indicare și control,
magneţi, materiale înregistrate, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru tratarea, răcirea şi
încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu vehicule și mijloace
de transport, bijuterii, casete pentru bijuterii și
cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei
și brelocuri pentru acestea, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
ceasuri, instrumente pentru măsurarea timpului,
instrumente muzicale, accesorii muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în

legătură cu umbrele și parasolare, bagaje, pungi,
portofele și alte accesorii, genți, articole de
șelărie, bice și articole vestimentare pentru
animale, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu adăposturi și paturi pentru animale, ustensile
cosmetice și de toaletă și articole de baie,
perii și alte articole pentru curățare, material
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, veselă, articole
de bucătărie și recipiente, articole de grădinărit,
articole pentru animale, statui, figurine, plăci
și obiecte de artă (din materiale ca porțelan,
teracotă sau sticlă), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată (cu utilizare
nespecificată), fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu plase, vele, ațe și fire,
materiale textile, produse de filtrare din material
textil, produse textile și înlocuitori, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, articole de cusut și articole
decorative din materiale textile, articole de
păr (decorativ, fixare și protetice), servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu fructe, flori și legume artificiale, brelocuri,
decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, jucării,
jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu telefoane,
laptopuri, tablete, componente hardware si
periferice pentru dispozitive inteligente, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat si reflectoare.

───────
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(210) M 2021 00968 (111)177232
(151) 08/02/2021
(732) SHARKENOMU SRL, BD. TUDOR

VIANU, NR. 25-27, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STRADA PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WORKZY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

servicii de intermediere în achiziții pentru
terți, intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, intermediere între voluntarii
califica ți și organizațiile nonprofit, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar, servicii
de externalizare sub formă de intermediere de
contracte de servicii pentru terți, intermediere de
contracte de cumpărare, și vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
realizare de târguri comerciale, organizare de
târguri comerciale, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, servicii de consultanță în afaceri,
agenții de plasare de personal, asistență în
gestiune de personal, colectare de informații
privind personalul, consiliere în materie de
angajări, consultanță pentru probleme legate
de personal, consultanță privind planificarea
carierei, consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în materie de angajări, consultanță
în materie de personal, consultanță în resurse
umane pentru întreprinderi, consultanță privind
selectarea de personal, evaluarea cerințelor
privind personalul, consultanță privind plasarea
personalului, furnizare de personal administrativ,
furnizare de informații în materie de angajare,
furnizare de personal de vânzări remunerat
pe bază de comision, furnizare de personal
temporar pentru asistență administrativă,
management de personal din domeniul
marketingului, leasing de personal, recrutare
de personal permanent, publicitate în vederea
recrutării personalului, plasare de personal
permanent, plasare de personal, planificarea
ocupării personalului, managementul resurselor
umane, managementul resurselor de personal,
redistribuire de personal, selecție de personal
(pentru terți), servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de agenții
de modele în scopuri publicitare, servicii de
personal, servicii de head hunting, servicii de

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, recrutare de personal,
servicii de recrutare de personal, servicii de
consultanță în recrutare de personal, plasare
și recrutare de personal, publicitate pentru
recrutare de personal, consultanță privind
recrutarea de personal, servicii profesionale
de recrutare a personalului, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
furnizare de informații privind recrutarea
personalului, servicii de intermediere de
recrutare de personal, recrutare   și plasare
a forței de muncă, consultanță în materie de
recrutare a angajaților, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, organizare și
coordonare de târguri de recrutare, asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a forței de muncă, plasarea
forței de muncă, consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de agenție de plasare
pentru muncă temporară, servicii de plasare
temporară a forței de muncă, servicii de plasare
de forță de muncă temporară, servicii de potrivire
la un loc de muncă, organizare și coordonare
de târguri de locuri de muncă, servicii
de consiliere și consultanță privind plasarea
forței de muncă, servicii de consultanță și
consiliere referitoare la plasarea forței de muncă,
consultanță în materie de ocupare a forței de
muncă și administrarea de personal, servicii
de intermediere comercială, intermediere de
contracte (pentru terți), intermediere publicitară,
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42. Asigurarea utilizării temporare de aplicații
web, asigurarea utilizării temporare de software
web, consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (SaaS), asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, asigurarea utilizării temporare
de software nedescărcabil pentru analiza
datelor financiare și pentru întocmirea de
rapoarte, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru

afaceri, cloud computing (computerizare în
nori), servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de date,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, furnizare de facilități informatice pentru
stocarea electronică de date digitale, furnizare
de software nedescărcabil online, furnizare de
software online care nu poate fi descărcat,
pentru gestionarea bazelor de date, furnizare
de uz temporar de software nedescărcabil,
furnizare de uz temporar online de software
nedescărcabil, găzduire de date, fișiere, aplicații
și informații computerizate, închirierea de
programe informatice, închirierea de programe
(software) pentru computere, închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
închiriere de software pentru gestionarea
inventarului, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, leasing de software cu
autentificare unică pentru aplicații, platforme
pentru inteligență artificială sub formă de
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), platformă ca serviciu (PaaS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, închirierea și întreținerea software-ului
de computer, închirieri de aplicații informatice,
software ca serviciu (SaaS), stocare de
date, stocare de date folosind tehnologia
blockchain, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, servicii de backup de
date, stocarea electronică a datelor, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, testare, autentificare și controlul
calității, certificare (controlul calității), controlul
calității, control tehnic și inspecție, evaluarea
calitatii, testare, analiză și evaluare a serviciilor
terților în vederea certificării, teste de control
al calității, consultanță în materie de control al
calității, controlul calității pentru terți.

───────

planificare de carieră, servicii de transfer al
angajaților, asistență în afaceri, administrare
de afaceri, exploatarea întreprinderii (pentru
terți), date referitoare la afaceri, consultanță în
materie de relocalizare a firmelor, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
întocmire de rapoarte economice, planificare
a întâlnirilor de afaceri, organizare de întâlniri
de afaceri, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, managementul
și administrarea afacerilor, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, prelucrare de
date, sistematizare și management, compilare
de baze de date computerizate, compilare
de date pentru terți, compilare de date
în baze de date electronice, căutare de
informații în fiș iere informatice, pentru
terți,  colectare de date,  actualizare și
administrare de informații în registre, compilare
de date statistice, compilarea de date statistice
privind afacerile, compilare și sistematizare
de informații în baze de date, pregătirea
inventarierii, inventar, gestionare de fișiere
informatice, introducere de date și prelucrare de
date, elaborare de date statistice comerciale,
compilații statistice, servicii de management
de inventar, servicii de introducere de date
informatice, servicii de introducere de date,
servicii de informații statistice în afaceri, servicii
de gestionare a datelor, servicii de compilare
de date statistice, prelucrare electronică a
datelor, prelucrare de date, prelucrare de
date informatice, verificarea prelucrării datelor,
verificare de date computerizate, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
servicii de asisten ță și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii de
relații cu publicul.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

663

(210) M 2021 00983 (111)176725
(151) 09/02/2021
(732) PRACTIC S.A., STRADA BISERICA

AMZEI NR. 21-23, CORP C3,
ETAJELE 1 ȘI 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PRACTIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.17;
26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru deschis (R0
G170 B195), albastru închis (R1 G66
B106)

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

36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, afaceri imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, colectarea chiriilor.

───────

(210) M 2021 00984 (111)177315
(151) 09/02/2021
(732) MONDOFIX, INC., 99 RUE

EMILIEN MARCOUX, SUITE 101,
J7C 0B4, QUEBEC, BLAINVILLE,
CANADA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
PIATA DOROBANTI NR. 4, SC B, ET.
2, AP 8, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010588, ROMANIA

(540)

FIX AUTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Asamblarea parbrizelor pentru autovehicule,
asamblarea pieselor pentru vehicule,
asamblarea pieselor de schimb pentru vehicule,
servicii de reparații și întreținere ale vehiculelor,
servicii de reparații auto, în regim de urgență,
servicii de reparații pentru caroserii, servicii
de reparații ale vehiculelor deteriorate în
accident, servicii de reparații parbrize, servicii
de construcție de standuri expoziționale, servicii
de construcții de bunuri comerciale comerciale,
servicii de construcții de magazine, servicii de
construcții de standuri și magazine.

───────
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(210) M 2021 00994 (111)177379
(151) 09/02/2021
(732) IONEL BURTEA, STR.

PETROLIŞTILOR NR.330A,
JUDETUL GORJ, ŢICLENI, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

AMUR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, vinuri,
vinuri spumante.

───────

(210) M 2021 00995 (111)177380
(151) 09/02/2021
(732) ADRIAN-CLAUDIU SÎNA, BD.

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

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

(540)

BIOAS PURE Bucharest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, din producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing,publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────
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(210) M 2021 00996 (111)177382
(151) 09/02/2021
(732) ALEXANDRA VORNICU, BLD.

UNIRII NR. 61, BL. F3, SC.1, ET.4,
AP. 14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Taina Domnitei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.05.20
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
conserve cu legume, conserve și murături,
fructe conservate, legume conservate, legume în
conservă, compot, dulcețuri, gemuri, marmelada
din fructe, jeleuri comestibile, paste de legume,
produse tartinabile pe bază de legume, zacuscă.
32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi din legume, nectaruri de fructe,
nealcoolice, siropuri de fructe, siropuri
pentru băuturi nonalcoolice, siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, smoothies.

───────

(210) M 2021 01007 (111)176675
(151) 09/02/2021
(732) TEODORA TIRIBA, 1 DECEMBRIE

NR. 19, SC. A, AP.1, JUD. SIBIU,
MEDIAS, 551090, SIBIU, ROMANIA

(540)

Coffee Quest

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.03.04; 05.07.01

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea
───────

(210) M 2021 01008 (111)177391
(151) 09/02/2021
(732) CABINET DENTAIRE MAG&C

SPRL, RUE DU GROS GLAND, 41,
LIEGE, 4000, BELGIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ, BLOC 21 APARTAMENT
44, JUD. MUREŞ, TÂRGU MURES,
540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

MAG CABINET DENTAIRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii stomatologice, îngrijirea sănătăţii,
servicii de centre de sănătate, servicii de
consiliere în domeniul sănătăţii, asistenţă
medicală.

───────

(210) M 2021 01011 (111)176768
(151) 10/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ARENA STARURILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, inchirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, postarea de afişe publicitare,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, studii de marketing,
cercetare de marketing, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
inchirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a

mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01012 (111)176807
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BACTERIOSEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

667

săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01013 (111)176803
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NAPKLIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,

dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01014 (111)176806
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DR. KLIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
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(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01015 (111)176813
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VIRUKLIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea

mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01016 (111)176805
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DR. SANITARY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

669

menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01017 (111)176814
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DEZIKLIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene

cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01018 (111)176799
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SEPTIPURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
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dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01019 (111)176800
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KLINOPURE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanţi, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanţi pentru instrumente şi

aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01022 (111)176811
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DEZINOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
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pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01026 (111)177512
(151) 10/02/2021
(732) HOBBY HOME & DECO SRL, STR.

9 MAI NR. 33, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

LUNA HOME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),

mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile), mobile
(rafturi de -), rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
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(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru

persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
perdele decorative din mărgele, cutii de
plastic decorative, cutii decorative de lemn,
plăci decorative din materiale plastice, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, panouri
decorative din lemn (mobilier), capace de piuliță
decorative (nemetalice), mobile decorative care
produc sunete, decorațiuni pentru uși, din
plastic, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni de perete,
din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, toate aceste produse
cu exceptia: paturi, așternuturi, saltele și perne,
saltele de dormit, coșuri pentru copii, coșuri
pentru bebeluși, balansoare pentru copii, saltele,
perne gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, huse matlasate de saltele, perne mari,
perne decorative, perne de maternitate, perne
decorative, perne pentru alăptat, perne de sprijin
pentru cap, perne din latex, perne gonflabile,
perne decorative, perne umplute, așternuturi (cu
excepția lenjeriei de pat), perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată),
articole pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 21, 22, 23, 24 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
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carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de

prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────
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(210) M 2021 01029 (111)177513
(151) 10/02/2021
(732) HOBBY HOME & DECO SRL, STR.

9 MAI NR. 33, JUDEȚUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Luna Home

(531) Clasificare Viena: 13.01.06; 19.09.01;
12.01.15; 26.05.01; 27.05.01

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri
(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi

de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
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rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale

textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
perdele decorative din mărgele, cutii de
plastic decorative, cutii decorative de lemn,
plăci decorative din materiale plastice, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, panouri
decorative din lemn (mobilier), capace de piuliță
decorative (nemetalice), mobile decorative care
produc sunete, decorațiuni pentru uși, din
plastic, decorațiuni din plastic pentru petreceri,
decorațiuni din ceramică pentru uși, decorațiuni
de perete din ceară, decorațiuni de perete,
din lemn, decorațiuni adezive de perete,
din lemn, decorațiuni din materiale plastice
pentru alimente, decorațiuni adezive de perete,
din ceară, decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, toate aceste produse
cu exceptia: paturi, așternuturi, saltele și perne,
saltele de dormit, coșuri pentru copii, coșuri
pentru bebeluși, balansoare pentru copii, saltele,
perne gonflabile, altele decât cele pentru uz
medical, huse matlasate de saltele, perne mari,
perne decorative, perne de maternitate, perne
decorative, perne pentru alăptat, perne de sprijin
pentru cap, perne din latex, perne gonflabile,
perne decorative, perne umplute, așternuturi (cu
excepția lenjeriei de pat), perne pentru sprijinirea
capului bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată),
articole pentru organizarea hainelor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 20, 21, 22, 23, 24 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea

vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comenzi
automate de stoc pentru întreprinderi, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.

───────
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(210) M 2021 01031 (111)176804
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KLINOPRO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, şerveţele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, antiseptice, dezinfectante pentru
instrumente medicale, dezinfectante de
uz veterinar, dezinfectante folosite pentru
igienă, fitile de sulf (dezinfectante),
dezinfectante chimice pentru wc-uri, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanţe dezinfectante impregnate în şerveţele,
produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene, şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01032 (111)176815
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALCHOSENSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────
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(210) M 2021 01033 (111)176802
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VIRUSEPT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01034 (111)176812
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SEPTOLIN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────
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(210) M 2021 01036 (111)176797
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AEROSAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate în
şerveţele, produse dezinfectante de uz menajer,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, săpunuri
şi detergenţi medicinali, produse dezinfectante
pentru bazine de înot, dezinfectanti pentru
aparate şi instrumente dentare, dezinfectanti
pentru instrumente şi aparate medicale, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), materiale textile pentru curăţare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
alcool pentru scopuri farmaceutice, bumbac
antiseptic, peroxid de hidrogen pentru scopuri
medicale, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
alcool medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacteriene, şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01037 (111)176808
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KLINOWIPES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────
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(210) M 2021 01040 (111)176809
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NEXTGUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────

(210) M 2021 01041 (111)176801
(151) 10/02/2021
(732) KLINTENSIV S.R.L., SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROUL NR. 4, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN S.R.L., STR.
ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

KLINODIOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectanti, biocide, şerveţele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante chimice pentru
wc-uri, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanţe dezinfectante impregnate
în şerveţele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de
contact, geluri dezinfectante antibacteriene
cu alcool, săpunuri şi detergenţi medicinali,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanti pentru aparate şi instrumente
dentare, dezinfectanti pentru instrumente şi
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curăţare impregnate cu dezinfectant,
de uz igienic, alcool pentru scopuri
farmaceutice, bumbac antiseptic, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, germicide, erbicide/preparate pentru
distrugerea plantelor dăunătoare, peroxid de
hidrogen pentru scopuri medicale, insecticide,
ioduri pentru scopuri farmaceutice, alcool
medicinal, şerveţele impregnate cu loţiuni
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, şerveţele dezinfectante, şerveţele
antibacterienef şerveţele antiseptice impregnate,
şerveţele sanitare pentru uz menajer.

───────
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(210) M 2021 01047 (111)176847
(151) 01/04/1996
(732) Roma Systems, Inc., 3662

AVALON PARK E. BLVD., SUITE
2023, ORLANDO, FLORIDA, USA
32828, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TONY ROMA'S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant și servicii de catering.

───────

(210) M 2021 01054 (111)177442
(151) 10/02/2021
(732) ANIVERSARII IMOB CONSULT

SRL, INTRAREA ANIVERSĂRII
NR. 41, ET. 4, MODUL 608,
BUCURESTI, 031463, ROMANIA

(540)

DR. CLEAN EXPERT ÎN
CURĂȚENIE ȘI DEZINFECȚIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.01.01

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

clase:

37. Dezinfecție.
───────

(210) M 2021 01066 (111)176826
(151) 10/02/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL

SA, STRADA VIRTUTII NR.
148, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alconnaisseur
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de cercetare
de piață privind fidelizarea clienților, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare de
afaceri, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul relației cu clienții,
consiliere cu privire la produse de consum,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
în materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de cumpărări colective,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de agenţii de import și export, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
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servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul referitoare
la vânzarea, distribuția și comercializare de
produse, distribuirea de eşantioane.

───────

MADONA DUDU, NR. 10, BL. 10,
SC. 1, ET. 6, AP. 21, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

JEALOUS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, pantaloni,

șosete, tricoturi (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), rochii pentru femei, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, părți de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte de-a
gata (confecții).

───────

(210) M 2021 01078 (111)177299
(151) 11/02/2021
(732) SAHPROD METEOR SRL,

STR. FLOREŞTI NR. 665B, JUD
PRAHOVA, FLOREŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

SULTAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.11

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

clase:
29. Produse alimentare din peşte şi legume
sau fructe, crude sau coapte/procesate,
preparate final sau intermediar şi congelate sau
conservate, fructe şi legume, crude (care nu sunt
în stare proaspătă) sau preparate, congelate şi/
sau conservate.
30. Muştar cu vin, muştar cu coniac, ketchup
dulce, ketchup picant, sosuri (condimente).

───────

(210) M 2021 01071 (111)177422
(151) 11/02/2021
(732) ROBERT-GABRIEL BRATU, STR.
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(210) M 2021 01089 (111)176770
(151) 11/02/2021
(732) CLAUDIU-OCTAVIAN PERA,

STRADA VIITORULUI NR. 197, BL.
42B, SC. 2, ET. 5, AP. 57, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCUREȘTI PRIN OBIECTIV

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.05.08;
26.13.25

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

41. Educație, instruire, servicii de divertisment și
activități culturale în domeniul artei fotografice,
punere în comun de fotografii și transmitere de
imagini, jurnale electronice și bloguri cu conținut
nedescărcabil în domeniul fotografiei, furnizarea
de informații online de interes general, în scop
de divertisment, referitoare la viața persoanelor
și a comunităților.

───────

(210) M 2021 01094 (111)177476
(151) 11/02/2021
(732) S.C. DOI NEPOŢI PROD S.R.L.,

(540)

Doi Nepoți

(531) Clasificare Viena: 02.05.23; 07.01.08;
27.05.01; 05.01.03; 05.01.05; 25.01.05

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, carne,
carne afumată, carne ambalată, aspic de carne,
carne de curcan, carne de pasăre, carne
de mânzat, carne de porc, carne de rață,
carne de vânat, carne de vită, carne pentru
cârnați, carne preparată, carne uscată, carne
conservată, carne, la conservă, cărnuri sărate,
chiftele de hamburger negătite, cotlete de porc,
felii de carne de oaie, jambon, jumări de
porc, măruntaie, mezeluri, paste de carne, mici,
pastramă, produse din carne preparate, salam,

SAT BLEJOI, NR.937F, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
APT.19, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010497, ROMANIA
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tobă, șuncă, bacon (slănină), cârnaţi, cârnați
cruzi, cârnați chorizo, cârnați în aluat, caltaboş
cu sânge/ cârnaţi cu sânge, crevurşti, învelişuri
pentru cârnaţi, naturale sau artificiale, pate de
ficat/pastă de ficat, piftie din carne, burtă, rulouri
de varză umplute cu carne, vânat.

───────

(210) M 2021 01097 (111)177253
(151) 17/02/2021
(732) VINIA TRAIAN GROUP SRL,

BULEVARDUL EROILOR, NR.118,
BLOC A, SCARA 2, APT.47, ET.2,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

BECIUL SIHASTRULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi pe
bază de vin, vermut, vin alb, vin de struguri, vin
roșu, vin slab alcoolizat, vin spumant de fructe,
vin spumant de struguri, vinuri albe spumante,
vinuri spumante, vinuri îmbogățite, vinuri cu
alcool, vinuri de masă, vinuri de desert, vinuri
dulci, vinuri neacidulate, vinuri rozé, vinuri roșii
spumante, vinuri spumante naturale, vin, vin
spumant, vin de fructe, punci de vin.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi care conțin vin (șprițuri), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi pe
bază de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vermut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vin alb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vin slab alcoolizat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vin spumant de fructe, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vin spumant de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri albe spumante, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri îmbogățite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vinuri cu alcool,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vinuri de masă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vinuri de desert, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri dulci,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vinuri neacidulate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vinuri roșii
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vin, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vin
spumant, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vin de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu punci de vin, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi care
conțin vin (șprițuri), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi pe bază de vin, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vermut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu vin
alb, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vin de struguri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vin slab alcoolizat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vin spumant
de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vin spumant de struguri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri albe
spumante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri spumante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vinuri îmbogățite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vinuri cu alcool, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri de masă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vinuri de desert, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri
dulci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu vinuri neacidulate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vinuri rozé, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vinuri roșii
spumante, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vin, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vin spumant,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu punci de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
care conțin vin (șprițuri), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi pe
bază de vin, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vermut, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vin de struguri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu vin roșu, servicii de vânzare cu
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amănuntul prin catalog în legătură cu vin slab
alcoolizat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin spumant de fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vin spumant de struguri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vinuri albe spumante, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vinuri îmbogățite,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vinuri cu alcool, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vinuri
de masă, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vinuri de desert, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
vinuri dulci, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vinuri neacidulate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vinuri rozé, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vinuri roșii spumante,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vinuri spumante naturale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vin spumant, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu punci de vin, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu băuturi care conțin vin (șprițuri), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
băuturi pe bază de vin, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vermut, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vin alb, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin de struguri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vin roșu, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin slab alcoolizat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin spumant de fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu vin spumant de
struguri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu vinuri albe spumante, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri îmbogățite, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vinuri cu alcool, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri de masă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
de desert, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri dulci, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
neacidulate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri rozé, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu vinuri
roșii spumante, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vinuri spumante naturale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vin, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vin spumant, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vin de fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu punci de vin, publicitate.

───────

(210) M 2021 01100 (111)177439
(151) 11/02/2021
(732) SC ALEV INTERIORS SRL, STR.

GĂRII, NUMĂRUL 44, JUDEŢ
MUREŞ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BLOC 21 APARTAMENT 44, JUDEŢ
MUREŞ, TÂRGU MURES, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ALEV interiors
instalații de calitate

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde deschis, gri
deschis, alb

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
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servicii publicitare, de marketing și promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, toate aceste servicii în
legătură cu: centrale termice pe lemne, centrale
termice în condensaţie, acesorii pentru centrale
termice, coşuri de fum, calorifere din oţel,
calorifere de baie şi decorative, boilere electrice,
boilere cu serpentină, încălzire în pardoseală
cu agent termic, termostate cromotermostate,
automatizări pentru sisteme de încălzire,
arzătoare, accesorii pentru aer condiţionat,
accesorii pentru panouri solare, accesorii
pentru panouri fotovoltaice, hidrofoare, pompe
submersibile şi de drenaj, pompe circulaţie
apă caldă, vase de expansiune universale,
vase de exapansiune pentru încălzire, accesorii
pentru vase de expansiune, filtre şi rezerve
filtre, de apă, rezervoare pentru apă potabilă şi
combustibil, contoare pentru apă rece şi caldă,
fitiguri rapide antiincendiu, spinklere şi accesorii,
hidranţi, robineţi pentru apă, robineţi pentru gaz,
robineţi pentru calorifere, racorduri şi accesorii
pentru calorifere, robineţi pentru sublavoar şi
maşini de spălat, supape de sens şi siguranţă,
racorduri flexibile pentru apă şi gaze, filtre de
impurităţi, reductoare de presiune, manometre
şi termometre, colectoare distribuitoare, flanse,
ţevi canalizare pp, fitinguri din pp, ţevi canalizare
pvc, fitinguri pvc, sifoane şi scurgeri, coloane
scurgere pentru căzi, racorduri pentru vase wc,
fitinguri ppr, fitinguri pex, ţevi peid, fitinguri peid,
ţevi ppr şi multistrat, ţevi din cupru, discuri
pentru tăiere, fitinguri din cupru, ţevi metalice,
fitinguri din fontă, fitinguri din alamă, fitinguri
din oţel sudabil, accesorii pentru sudură, coliere
pentru ţevi, garnituri, izolaţii termice polietilenă
expandată, izolaţii din vată bazaltică, protecţii
pentru izolaţii, adezivi, lubrefianţi, spume,
etanşări. administrarea afacerilor, servicii de
agenţii de import export, servicii oferite de lanţuri
de magazine.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, toate acete servicii în legătură
cu: centrale termice pe lemne, centrale
termice în condensaţie, acesorii pentru centrale
termice, coşuri de fum, calorifere din oţel,
calorifere de baie şi decorative, boilere electrice,
boilere cu serpentină, încălzire în pardoseală
cu agent termic, termostate cromotermostate,
automatizări pentru sisteme de încălzire,
arzătoare, accesorii pentru aer condiţionat,
accesorii pentru panouri solare, accesorii
pentru panouri fotovoltaice, hidrofoare, pompe
submersibile şi de drenaj, pompe circulaţie

apă caldă, vase de expansiune universale,
vase de exapansiune pentru încălzire, accesorii
pentru vase de expansiune, filtre şi rezerve
filtre de apă, rezervoare pentru apă potabilă
şi combustibil, contoare pentru apă rece şi
caldă, fitiguri rapide antiincendiu, spinklere şi
accesorii, hidranţi, robineţi pentru apă, robineţi
pentru gaz, robineţi pentru calorifere, racorduri
şi accesorii pentru calorifere, robineţi pentru
sublavoar şi maşini de spălat, supape de
sens şi siguranţă, racorduri flexibile pentru
apă şi gaze, filtre de impurităţi, reductoare de
presiune, manometre şi termometre,, colectoare
distribuitoare, flanse, ţevi canalizare pp, fitinguri
din pp, ţevi canalizare pvc, fitinguri pvc, sifoane şi
scurgeri, coloane scurgere pentru căzi, racorduri
pentru vase wc, fitinguri ppr, fitinguri pex, ţevi
peid, fitinguri peid, ţevi ppr şi multistrat, ţevi
din cupru, discuri pentru tăiere, fitinguri din
cupru, ţevi metalice, fitinguri din fontă, fitinguri
din alamă, fitinguri din oţel sudabil, accesorii
pentru sudură, coliere pentru ţevi, garnituri,
izolaţii termice polietilenă expandată, izolaţii din
vată bazaltică, protecţii pentru izolaţii, adezivi,
lubrefianţi, spume, etanşări.

───────

(210) M 2021 01115 (111)176688
(151) 12/02/2021
(732) NUTRIETIQUE SRL, STR.

THEODOR PALLADY NR. 18, BL.
M5A, SC. A, AP. 15, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032263, ROMANIA

(540)

NutriEtique

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

44. Servicii de consultanță în nutriție.
───────

(210) M 2021 01116 (111)176794
(151) 12/02/2021
(732) MOTODISCOUNT.RO SRL, STR.

VASILE GOLDIS 103, JUDEŢ
ILFOV, BERCENI, 077020, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MOTODISCOUNT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile.

───────

(210) M 2021 01122 (111)177443
(151) 12/02/2021
(732) ELO, 40 AVENUE DE FLANDRE

59170, CROIX, FRANȚA
(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL

PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CALINESCU NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Viață Nouă by Auchan

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.01; 03.07.24

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

clase:
35. Regruparea, in avantajul tertilor, a unei
varietăți de produse second hand, și anume
textile și accesorii, electronice și multimedia,
cultură și agrement (cărți, dvd-uri, jocuri video),
menaj (lenjerie de uz casnic, tacamuri), vin,
produse pentru îngrijirea copiilor (cărucioare,
scaune auto pentru copii) fara accesorii mici,
jucării, accesorii sportive, bijuterii, permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, servicii de depozitare
(stocare) a tuturor produselor de mai sus,
publicitate, servicii de informare, consultanță și
consiliere referitoare la cele menționate mai sus.

───────
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(210) M 2021 01123 (111)176848
(151) 22/09/2016
(732) Roma Systems, Inc., 3662

AVALON PARK E. BLVD., SUITE
2023, ORLANDO, FLORIDA, USA
32828, FLORIDA, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)

TONY ROMA'S
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de restaurant şi servicii de catering.

───────

(210) M 2021 01128 (111)177320
(151) 15/02/2021
(732) DANESTAR, STR. INULUI, NR. 14,

JUD. MURES, TÂRGU-MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STRADA
GRIVITA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DANESTAR TÂRGU MUREȘ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.05;
24.01.05; 24.01.10; 09.01.10; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu, galben, maro,
verde

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

30. Muștar, muștar cu hrean, muștar extradulce,
muștar cu boabe, muștare de masă
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu: muștar,
muștar cu hrean, muștar extradulce, muștar cu
boabe, muștare de masă

───────

(210) M 2021 01133 (111)176682
(151) 19/02/2021
(732) WOOBA DECO SRL, BD. IULIU

MANIU NR. 11A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WOOBA WOOD BEST ART

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.11.05;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
11. Aprinzătoare pentru gaz, aparate pentru
încălzire și uscare personală, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate pentru bronzat, arzătoare,
boilere și încălzitoare, aparate pentru răcire și
înghețare, aparate pentru încălzire, ventilare,
climatizare și purificare (ambient), aparate de
gătit, încălzit, răcit și conservat, pentru alimente
și băuturi, filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații industriale de
tratare, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, accesorii de reglare
și siguranță pentru instalații de apă și gaz,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, lampadare, lămpi electrice,
lămpi solare, lămpi decorative, veioze de
noptieră, corpuri de iluminat, accesorii de
iluminat, accesorii pentru corpuri de iluminat,
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respectiv: abajururi, suporturi de abajururi,
carcase pentru lămpi / cupole pentru lămpi,
candelabre, lampioane, proiectoare de lumină,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
filamente pentru lămpile electrice, arzătoare
incandescente, globuri cu lampă / globuri
pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi, felinare
pentru iluminat, becuri, difuzoare de lumină,
lămpi de siguranţă, tuburi luminoase pentru
iluminat, dulii pentru lămpi electrice, numere
luminoase pentru case, aplice (corpuri electrice
de iluminat), plafoniere (corpuri de iluminat),
becuri cu LED, instalații de iluminat, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase).
20. Mobilă și mobilier, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic, incluse în această clasă, rame,
figurine din lemn, sculpturi din lemn, obloane
(jaluzele), jaluzele din lemn, jaluzele de interior,
capcana viselor (decorațiuni), decorațiuni de
perete, din lemn, butoaie din lemn, grilaje din
lemn, cutii din lemn, rafturi din lemn (mobilier),
scări fabricate din lemn, figurine ornamentale
confecționate din lemn, opritoare din lemn pentru
uși, răchită, sidef, trestie (materiale pentru
împletit), os de balenă, fildeș, spumă de mare.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, jucării din
lemn, articole de gimnastică și de sport.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu vesela, articole
de bucatarie si recipiente, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
pahare, vase de baut si articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, articole și echipament de sport,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, ornamente pentru petrecere și pomi

de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mobilă,
mobilier, statuete, figurine, lucrări de artă și
decorațiuni din lemn, ghips, plastic, sidef, fildeș,
os de balenă, ceara, stuf, trestie, răchită, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
corpuri de iluminat, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipament pentru tratarea, răcirea
şi încălzirea alimentelor și băuturilor, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), filtre pentru uz industrial și casnic,
instalații de uscare, instalații sanitare şi de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
servicii de intermediere comercială.

───────

(210) M 2021 01135 (111)177515
(151) 12/02/2021
(732) WOWIMB SRL, STRADA

NICOLAE GHICA BUDEȘTI NR.4A,
JUDEȚUL SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

WOW Imobiliare
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare și realizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de târguri
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de afaceri, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii
închiriere de clădiri, administrare de clădiri
cu locuințe, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri tip leasing de clădiri,
servicii de evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de construcții, impermeabilizarea
construcțiilor (izolare), servicii de construcție
de proprietăți, servicii de construcție de
verande, servicii de construcție de șosele,
servicii de construcție de sere, servicii de
construcție de uzine, servicii de construcție
de conducte, servicii de construcții de
cheiuri, servicii de construcție de magazine,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construcție
de case, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, servicii de construcţie de proprietăţi,
servicii de renovare de proprietăţi, servicii de

întreţinere de proprietăţi, servicii de reparații
clădiri, servicii de renovarea clădirilor, servicii
de dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, construcție de clădiri,
servicii de servicii de construcție de fundații
pentru clădiri, servicii de decorare (zugrăvire)
de clădiri, servicii de vopsire de clădiri, servicii
de demontare de clădiri, servicii de consolidare
de clădiri, servicii de curățare de clădiri, servicii
de reparații de clădiri, servicii de renovare
de clădiri, curățare igienică (clădiri), întreținere
de clădiri, curățarea clădirilor publice, izolarea
clădirilor existente, servicii de curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
servicii de dezmembrare de clădiri industriale,
servicii de instalarea armăturilor pentru clădiri,
construcții de clădiri instituționale, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construirea de clădiri multifamiliale, servicii de
restaurări specializate de clădiri, servicii de
renovarea interioară a clădirilor, servicii de
renovarea și restaurarea clădirilor, servicii de
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
servicii de curățarea industrială a clădirilor,
servicii de izolare termică a clădirilor, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, servicii de construcții de
clădiri, servicii de vopsire și decorare (zugrăvire)
de clădiri, servicii de construire de părți de clădiri,
servicii de cablare pentru telecomunicații în
clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri, reparații
și renovări de clădiri, servicii de redecorare
de clădiri, servicii de construcții și reparații de
clădiri, lucrări de reparații la clădiri, servicii de
renovare pentru clădiri, construcții și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, servicii de curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, servicii de renovarea interioară
a clădirilor comerciale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, servicii de
curățare interioară și exterioară de clădiri, servicii
de construirea de clădiri destinate procesului
educativ, servicii de montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
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clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, servicii de aplicare de acoperiri de
protecție pentru clădiri, servicii de construcție
de clădiri pe bază de comandă, întreținere
și reparare de instalații în clădiri, servicii de
aplicarea de vopsea de protecție pe clădiri,
servicii de informații privind construcția de
clădiri, instalare de sisteme de izolare pentru
clădiri, servicii de consultanță privind reparațiile
la clădiri, construcția de clădiri utilizate în
domeniul sănătății, servicii de construirea de
clădiri industriale și pentru producție, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
servicii de construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), servicii de
reparare și întreținere de clădiri cu birouri,
servicii de întreținere și reparații de conținutal
clădirii, instalare de panouri colorate pe
fațadele clădirilor, servicii de informații legate
de renovarea clădirilor, aplicarea de căptușeli
pentru repararea suprafețelor clădirilor (izolare),
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii de inspecție a
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de construcție de proprietăți, servicii
de întreținere de proprietăți, renovare de
proprietăți, servicii de construcție de proprietăți
industriale, servicii de construcție de proprietăți
rezidențiale, servicii de construcție de proprietăți
comerciale, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, informaţii
în domeniul construcţiilor, construcţii de
standuri comerciale şi magazine, închiriere de
echipament de construcţii (maşini de şantier),
servicii făcute de antreprenori în construcţii,
servicii făcute de persoane sau de organizaţii
care se ocupă de restaurarea de obiecte, servicii
specializate în domeniul construcţiei, cum ar fi
cele de prestate de zugravi, instalatori sanitari,
instalatori pentru instalaţiile de încălzire sau
țiglari, servicii de reparaţii, şi anume servicii care
se ocupă cu repunerea în bună stare a oricărui
obiect după uzură, stricăciune, deteriorare sau
distrugere parţială, servicii anexe serviciilor
de construcţii cum ar fi verificarea proiectelor

de construcţii, servicii de închiriere de utilaje
sau de materiale de construcţii, instalare de
structuri temporare pentru târguri comerciale,
servicii de construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, servicii de construirea de
zone rezidențiale, controlul dăunătorilor pentru
locuințe rezidențiale, servicii de curățenie pentru
case din complexe rezidențiale, îndepărtarea
păsărilor din clădiri rezidențiale și comerciale,
construire de școli.

───────

(210) M 2021 01138 (111)177514
(151) 13/02/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE

ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU NR. 10/20,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Festivalul Egalităţii de Gen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrare de
programe de schimburi culturale şi educative,
servicii prestate de o agenţie de descoperire
de talente (managementul afacerilor pentru
artişti), promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, negociere de tranzactii comerciale pentru
artisti scenici, servicii de comert cu amanuntul
online pentru muzica si filme descarcabile
si preinregistrate, servicii de rezervare a
angajamentelor pentru artisti interpreti, servicii
asigurate de magazine online de desfacere
cu amănuntul legate de vânzarea de reviste
descărcabile, cărţi, tonuri de apel, fişiere
cu muzică, sunete, imagini, video şi jocuri,
aplicaţii, servicii de magazine on-line de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata legate
de fişiere descă rcabile cu sunete, muzică,
imagini, video şi jocuri, servicii asigurate de
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magazine de desfacere cu amănuntul legate
de vânzarea de produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fișiere de muzică descărcabile, administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovare
a vânzarilor de produse şi servicii ale terţilor
prin evenimente promoţionale, publicitate și
marketing, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, publicitate radio și de
televiziune, servicii de agenție de publicitate,
servicii de publicitate în presă, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,

târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri în scopuri politice, servicii
de consultanță privind gestionarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță în afaceri comerciale
privind organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organziarea de colecte de binefacere
(pentru terţi), organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru organizaţii non-profit.
41. Organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, agentii
de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare
de seminarii si congrese, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
reprezentații de muzică live, pregătire pentru
aprecierea muzicii (instuire), organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
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realizare, coordonare și organizare de concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, organizarea de reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, concerte
în direct susținute de formații muzicale, servicii
de consultanta si informare referitoare la
pregatirea, coordonarea si organizarea de
concerte, furnizare de informatii, comentarii
si articole in domeniul muzicii prin retele de
calculatoare, servicii de instruire in domeniul
muzical, servicii de divertisment sub forma
de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3 nedescărcabil, furnizare
de muzică în format digital de pe internet,
nedescărcabil, muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, furnizare de
instalații pentru filme, spectacole, piese de
teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare

de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, furnizarea de informații în legătură cu
activităţi culturale, furnizare de informaţii despre
activităţi culturale, organizare şi coordonare de
activităţi culturale, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de conferinţe
în materie de activităţi culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, servicii culturale, organizarea de
seminarii în materie de activităţi culturale,
organizare de simpozioane referitoare la
educaţie., organizare de activităţi culturale
pentru tabere de vară, servicii de educaţie
muzicală, educaţie vocaţională pentru tineri,
servicii specifice şcolilor (educaţie), informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir
și online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizarea de ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri de divertisment, coordonare de expoziţii
în scopuri recreative, coordonare de festivaluri
de film, cursuri de dezvoltare personală
(instruire), cursuri de sprijin pentru persoanele



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

694

cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune de
bandă largă fără fir şi online, furnizare de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii online, nedescărcabile, furnizare
de informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, informaţii
referitoare la recreere, instruire referitoare la
conveniente sociale, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, cu
scop educativ, cultural sau de divertisment,
organizarea de gale, organizarea de programe
de instruire pentru tineri, organizarea de
reuniuni şi conferinţe, organizarea de
seminarii, organizarea de sesiuni de formare
(instruire), organizarea de webinare, (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii
(educație sau divertisment), organizarea şi
coordonarea de conferinţe şi congrese,
organizarea de activităţi educative destinate
studenţilor, prezentări audiovizuale, producţie de
înregistrări audio şi video pe suporturi audio
şi video, producţie şi închiriere de materiale
educaţionale şi de pregătire, publicare de cărţi
electronice şi periodice pe internet, publicare
de cataloage, publicare de ghiduri pentru
învăţămînt şi instruire, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor
de date sau prin internet, nedescărcabile,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,

coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice, publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
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vocațională pentru tineri, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri
de pregătire pentru tineri (instruire), organizare
de programe de instruire pentru tineri, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri în vederea
pregătirii in domeniul politic, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de
pregătire în domeniul politic pentru tineri și
adulți, organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, publicaţii
de texte şi cărţi, organizarea de simpozioane,
expoziţii, congrese, colocvii istorico-politice, cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de activităţi cu caracter politic,
adunări generale, dezbateri publice, iniţiative
legislative, demonstraţii cu scop cultural,
educativ, organizarea de activităţi social-
ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici, cu
scop cultural, educativ și de divertisment,
organizarea de spectacole de divertisment în
scopuri politice, organizarea şi desfăşurarea
de campanii electorale pentru alegeri locale,
parlamentare şi prezidenţiale cu scop cultural,
educativ, susținere de prelegeri pe teme sociale,
politice, publicare de documente în materie de
pregătire profesională, știință, dreptul public și
probleme sociale.

───────

(210) M 2021 01139 (111)177555
(151) 14/02/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE

ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU, NR. 10/20,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550024,
SIBIU, ROMANIA

(540)

ȘiEuReușesc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului

lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii  şi  tîrguri  comerciale  în  scopuri
comerciale  şi  publicitare,  servicii  de
consultanţă  în  afaceri  privind promovarea 
campaniilor de strîngere de fonduri, servicii de 
consultanţă  în  afaceri  privind gestionarea 
campaniilor  de strîngere de fonduri, servicii  de 
lobby  comercial,  organizare  de  evenimente,
expoziţii, târguri  şi  spectacole  în  scopuri 
comerciale, promoţionale  şi  publicitare, 
planificare  şi organizare  de  târguri 
comerciale,  expoziţii  şi prezentări  în  scopuri 
economice  sau  publicitare, promovare 
avânzarilor de produse şi serviciiale terţilor 
prin  evenimente  promoţionale, servicii  de 
publicitate  în  presă,  publicitate, inclusiv 
publicitatea  online  în  rețele  informatice,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate electorală prin toate sursele mass-
media, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, servicii de informare a
publicului, de difuzare de declaraţii sau anunţuri
cu caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar în
scopuri politice, publicitate şi marketing pentru
pagini web online, în scopuri politice, publicarea
textelor publicitare, în scopuri politice, publicitate
online printr-o reţea informatizată de comunicaţii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
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36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități

sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
38. Transmitere de mesaje scurte (sms), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau
video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de comunicare online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare pe
internet, comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare prin rețele private
virtuale (vpn), comunicare prin răspuns vocal
interactiv (ivr), servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, transmitere

pentru terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare,  publicitate  în  presa  de  interes 
general  şi  în  presa  de  specialitate,  publicitate 
în  reviste,  broşuri  şi  ziare,  servicii de 
promovare   a     imaginii      partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii  de  publicitate  pentru  sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri în scopuri politice, servicii
de consultanță privind gestionarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță în afaceri comerciale
privind organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri privind
promovarea  campaniilor  de  strângere  de
fonduri,  servicii  de  consultanță în  afaceri
privind organizarea campaniilor de  strângere
de  fonduri,  servicii  de  consultanță în  afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere 
de  fonduri,  servicii  de  consultanță în  afaceri 
privind promovarea campaniilor de strângere 
de fonduri, furnizare de modele pentrucampanii 
promoționale,  pregătire  de  campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere.
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de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice
de comunicare, difuzare de programe prin
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date audio pe internet, furnizarea
accesului la platforme pe internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, difuzare de material audio și video
pe internet, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, comunicații printr-o rețea
de calculator globală sau internet, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet.
41. Organizare de festivaluri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
agentii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii  de festivaluri  muzicale,  organizare 
de seminarii  si  congrese,  organizarea  de 
seminarii in  scopuri recreative, organizare si 
coordonarede seminarii și ateliere de lucru 
(instruire), divertisment  muzical,  educație 
muzicală, formare muzicală (instruire), editare 
muzicală, spectacole  muzicale,  servicii  de 
înregistrări  de  muzică,  reprezentații  de 
muzică  live,  pregătire pentru  aprecierea 
muzicii,  organizare  de divertisment  muzical, 
prezentare  de  reprezentații muzicale, 
publicare  de  cărți  de  muzică, prezentare  de 
concerte,  prezentare  de  concerte muzicale, 
organizare și coordonare de concerte,realizare, 
coordonare  și  organizare  de  concerte,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri

muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale  pentru televiziune, servicii
de  educație muzicală, producție de videouri 
muzicale, regie artistică pentru spectacolele 
muzicale,servicii ale studiourilor de înregistrări 
muzicale, managementul  artistic  al  locurilor 
amenajatepentru muzică, furnizare de muzică 
digitală  de pe  site-uri  web  de  internet  cu 
muzică în formatmp3, furnizare de muzică în 
format digital de pe internet, muzică digitală 
(care nu poate fidescărcată) de pe internet, 
furnizare  de  instalații  pentru  filme, 
spectacole,  piese  de  teatru,  muzică  sau
instruire   educațională,  punerea  la  dispoziție
de muzică  digitală  (fără  posibilitatea  de 
descărcare)pe internet, furnizare de clasificări 
pe  categorii de  vârstă  pentru  conținut  de 
televiziune, film, muzică, video și jocuri  video,
activităţi  culturale, activităţi  sportive  şi 
culturale,  furnizare  de  activităţi  culturale,
organizarea  de  spectacole  culturale,
coordonare  de  evenimente  culturale, 
coordonare  de  activităţi  culturale,organizarea 
de evenimente culturale şi  artistice, organizare 
de  festivităţi  în  scopuri  culturale, activităţi  de 
divertisment,  sportive şi  culturale, organizare 
de  prezentări  în  scopuri  culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea  de  congrese  în  scopuri  culturale,
realizare  de  expoziţii  cu  scopuri culturale, 
organizare  de  expoziţii  în  scopuri culturale, 
informare  în  legătură  cu  activităţi culturale, 
furnizare     de     informaţii    despre     activităţi
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furnizare  de  publicaţii online  nedescărcabile, 
furnizare  de  informaţii referitoare  la 
activitatea  editorială,  furnizarea de  tutoriale 
online,  informaţii  referitoare  la recreere, 
instruire  referitoare  la  conveniente sociale, 
intervievarea  personajelor contemporane  în 
scopuri  educative,  organizarea de  baluri, 
organizarea  de  ceremonii  de decernare  de 
premii  pentru  recunoaşterea meritelor, 
organizarea  de  ceremonii  de decernare  de 
premii, organizarea de ceremonii de premiere 
pentru  recunoasterea  actelor  de curaj,
organizarea  de  cicluri  de  conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri, organizarea
de gale, organizarea de programe de
instruire pentru tineri, organizarea de reuniuni
şi conferinţe, organizarea de seminarii,
organizarea de sesiuni de formare, organizarea
de webinare, organizarea şi coordonarea de
competiţii, organizarea şi coordonarea de
conferinţe şi congrese, organizarea de activităţi
educative destinate studenţilor, prezentări
audiovizuale, producţie de înregistrări audio şi
video pe suporturi audio şi video, producţie
şi închiriere de materiale educaţionale şi de
pregătire, publicare de cărţi electronice şi
periodice pe internet, publicare de cataloage,
publicare de ghiduri pentru învăţămînt şi
instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, realizarea, coordonarea
şi organizarea de seminarii, realizarea
coordonarea şi organizarea de conferinţe,
realizarea, coordonarea şi organizarea
de congrese, realizarea, coordonarea şi
organizarea de simpozioane, realizarea,
coordonarea şi organizarea de materiale
de lucru, susţinerea de prelegeri pe teme
educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul

culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale,  organizare  de  festivaluri  în  scopuri 
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri,  servicii  specifice  şcolilor  (educaţie),
servicii  de informaţii  în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoarela educaţie,
simpozioane  pe teme de educaţie, organizare 
de  seminarii  referitoare  la educaţie,  furnizare 
de  înregistrări  audio  digitale, nedescărcabile, 
de pe internet, publicare multimedia, publicare 
multimedia a revistelor, publicare multimedia 
de cărți, producție audio, video și multimedia 
și    fotografie,    furnizare     de    divertisment
multimedia printr-un site internet, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabil, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, asistenţă profesională individualizată
(coaching), furnizare de ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri recreative, coordonare de festivaluri de
film, cursuri de dezvoltare personală, cursuri de
sprijin  pentru  persoanele  cu  dificultăţi  de 
exprimareorală, desfăşurarea de expoziţii în 
scop de divertisment,  demonstraţii  în  scop 
de instruire,  desfăşurare  de  seminarii  de 
instruire, divertisment  de  tipul  seriilor  de 
concursuri, editarea de materiale tipărite care 
conţin  poze, altele  decît  cele  de  uz 
publicitar,  editare de  publicaţii,  editare  de 
texte  scrise,  altele decât  cele  publicitare, 
informaţii  de  materie de  educaţie,  elaborarea 
de materiale didactice distribuite la prelegerile 
profesionale, elaborarea de materiale  didactice 
distribuite  la  seminare  de management, 
formare continuă,  fotoreportaje, furnizare de 
programe  multimedia  de divertisment  prin 
servicii de televiziune de bandă largă fără fir 
şi   online,  furnizare  de   publicaţii   electronice,
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caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, concerte muzicale pentru televiziune,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, organizarea de spectacole
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, servicii specifice şcolilor (educaţie),
publicarea de materiale multimedia online,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, proiectarea
filmelor, distribuție de filme, divertisment prin
filme, prezentare de filme, servicii de producție
de filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
producție de filme în scopuri educative,
producție de filme în scopuri educaționale,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, difuzare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente

festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative,  susținere  de  prelegeri  pe  teme
educaționale,  organizarea  de  evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, furnizarea de publicaţii dintr-o reţea
globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, publicare de reviste,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicare
de calendare de evenimente, publicarea de
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale
şi publicaţii tipărite, publicarea de reviste
pentru consumatori, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, educație
vocațională pentru tineri, furnizare de centre de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, organizare de programe
de instruire pentru tineri, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri în vederea pregătirii
in  domeniul  politic,  coordonare de cursuri 
de instruire,  de  educație  și  de  pregătire  în 
domeniul politic  pentru  tineri  și  adulți, 
organizarea de mitinguri,  întruniri cu caracter 
electoral, organizarea  de conferinţe  şi 
congrese,  activităţi  cu  caracter sportiv  şi 
cultural  pentru  nominalizarea  şi susţinerea 
candidaţilor  în  campanii  electorale, publicaţii 
de  texte  şi  cărţi,  organizarea de 
simpozioane,  expoziţii,  congrese,  colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de  divertisment,  organizarea  de  activităţi cu
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sociale de divertisment, divertisment pe internet,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
temporară), servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de
cantină, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
și băuturi, servicii de restaurant cu servire la
pachet, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de restaurante cu
autoservire.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, închirierea articolelor de
îmbrăcăminte, auditare a conformității de

reglementare, auditare a conformității juridice,
servicii de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice în legătură
cu negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de restituirea
proprietăţilor pierdute, servicii de reţele de
socializare online, servicii de investigaţii privind
trecutului persoanelor, cluburi de întîlniri, servicii
de lobby politic, servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii juridice pro-bono, servicii
juridice paralegale, servicii personale şi sociale,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile.

───────

(210) M 2021 01143 (111)176767
(151) 14/02/2021
(732) S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L.,

STR. MOARA DE FOC, NR. 35,
JUDEŢ IAŞI, IAȘI, 700520, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SINDOPLAST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
35. Servicii de comerţ, servicii de oferire
de informaţii comerciale pentru consumatori,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
a preparatelor cosmetice şi articolelor de toaletă
nemedicinale, parfumurilor și uleiurilor esenţiale.

───────
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(210) M 2021 01144 (111)177516
(151) 15/02/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE

ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G.,
BDUL C. COPOSU, NR. 10/20,
JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

#ŞIEUREUŞESC

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.01;
27.05.08; 24.17.25

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 14, 16, 20, 21, 25, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă
și să le cumpere comod), administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea

de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovare
avânzarilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, servicii de publicitate
în presă, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate și reclam ă, publicitate electorală
prin toate sursele mass-media, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, servicii de informare a publicului,
de difuzare de declaraţii sau anunţuri cu
caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță privind gestionarea
campaniilor de strângere de fonduri în scopuri
politice, servicii de consultanță în afaceri
comerciale privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
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în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru organizaţii non-
profit, organizarea de colecte de binefacere
(pentru terţi), servicii filantropice privind donațiile
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, sponsorizare, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
38. Transmitere de mesaje scurte (sms), de
imagini, de voce, de sunete, de muzică
și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, servicii de
transmisii digitale, servicii de comunicații digitale,
radiodifuziune sonoră digitală, transmisie de
informații digitale, transmisie digitală de voce,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
transmisie video prin rețele digitale, transmitere
de muzică digitală prin telecomunicații,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
servicii de transmitere digitală de date audio și
video, servicii de transmisie de informații prin
intermediul rețelelor digitale, comunicare prin
intermediul terminalelor de calculator analogice
și digitale, transmitere de semnale audio și/sau

video digitale prin telecomunicații, transmitere de
difuzări digitale audio și video într-o rețea globală
de calculatoare, transmisii video, transmisie
wireless, transmisie de podcasturi, transmisie
video la cerere, transmisia de fișiere digitale,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de transmisii
audiovizuale, transmisie de informații online,
transmisie tv prin internet, servicii de transmisie
vocală, transmisie de webcast-uri, transmisie de
programe prin cablu, transmisie de informații
prin radio, transmisie de mesaje și imagini,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
servicii de transmisie video la cerere, transmisie
de mesaje prin mijloace electronice, transmisie
de imagini prin rețele multimedia interactive,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, transmisie de sunet
și imagine prin satelit sau rețele multimedia
interactive, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor,
servicii de comunicare online, comunicare
prin bloguri online, servicii de comunicare pe
internet, comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare prin rețele private
virtuale (vpn), comunicare prin răspuns vocal
interactiv (ivr), servicii de comunicare pentru
transmisia de informații prin mijloace electronice,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, transmitere
de date și de informații prin intermediul
calculatoarelor și al mijloacelor electronice
de comunicare, difuzare de programe prin
internet, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere de date audio pe internet, furnizarea
accesului la platforme pe internet, servicii de
comunicații prestate pe internet, furnizarea
accesului la informații pe internet, transmisie
continuă (streaming) de materiale audio pe
internet, difuzare de material audio și video
pe internet, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, comunicații printr-o rețea
de calculator globală sau internet, servicii de
difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri de internet.
41. Organizare de festivaluri cu scop cultural,
educaţional sau de divertisment, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
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agenţii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare de
seminarii şi congrese (instruire), organizarea
de seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală (instruire), editare
muzicală, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, pregătire
pentru aprecierea muzicii, organizare de
divertisment muzical, prezentare de reprezentații
muzicale, publicare de cărți de muzică,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, organizare și coordonare de concerte,
realizare,  coordonare  și  organizare  de 
concerte,organizare și coordonare de concerte
muzicale, concerte  de  muzică  în  direct,  servicii 
de  furnizare de  divertisment  sub  formă  de 
concerte în direct, organizare și coordonare de 
întâlniri în domeniul divertismentului, producție 
de  concursuri  de talente,  publicarea  de 
materiale multimediaonline, cu excepția celor 
publicitare,  publicare de  recenzii  online  în 
domeniul  divertismentului, organizare  și 
coordonare  de  ceremonii  de acordare  a 
premiilor, organizare de conferinte referitoare 
la  divertisment,  furnizare  de  publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,

concerte  muzicale  pentru  televiziune,  servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri
culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie, organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
organizare de simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
publicare multimedia de cărți, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, furnizare de programe
multimedia de divertisment nedescărcabil, prin
servicii de televiziune, de bandă largă,
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fără  fir   și  online,  asistenţă  profesională
individualizată (coaching), ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative, ateliere
organizate în scopuri recreative, împrumut
de cărţi, consultanţă în domeniul formării şi
perfecţionării, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri şi
adulţi, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de expoziţii în
scopuri recreative, coordonare de festivaluri de
film, cursuri de dezvoltare personală (instruire),
cursuri de sprijin pentru persoanele cu dificultăţi
de exprimare orală, desfăşurarea de expoziţii în
scop de divertisment, demonstraţii în scop de
instruire, desfăşurare de seminarii de instruire,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
editarea de materiale tipărite care conţin poze,
altele decît cele de uz publicitar, editare de
publicaţii, editare de texte scrise, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă
(instruire), fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare
de publicaţii online, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii
de decernare de premii, organizarea de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizarea
de evenimente de ceremonie, organizarea
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de festivaluri (cu scop
cultural, educaţional), organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de sesiuni
de formare, organizarea de webinare (instruire),
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe

suporturi  audio  şi  video,  producţie  şi  
închiriere  de  materiale  educaţionale  şi  de 
pregătire, publicare  de  cărţi  electronice  şi 
periodicepe internet, publicare de cataloage, 
publicare de  ghiduri  pentru  învăţămînt  şi 
instruire, publicare  de  materiale  care  pot  fi 
accesate  prin intermediul  bazelor  de  date 
sau  prin  internet, realizarea,  coordonarea şi 
organizarea  de seminarii,  realizarea 
coordonarea  şi  organizarea de  conferinţe, 
realizarea,  coordonarea şi  organizarea  de 
congrese,  realizarea, coordonarea  şi 
organizarea  de  simpozioane, realizarea, 
coordonarea  şi  organizarea  de materiale  de 
lucru,  susţinerea  de  prelegeri  pe teme 
educaţionale,  organizare  de  reuniuni  și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de  dans  (divertisment),  organizare  de 
demonstraţii  în scopuri  culturale,  organizarea 
de  demonstraţii  în scopuri  educaţionale, 
organizare  de  evenimente muzicale 
(divertisment),  servicii  de  maestru de 
ceremonii  pentru  petreceri  şi  evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
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furnizarea  de  publicaţii  dintr-o  reţea  globală 
de calculatoare sau de  pe  internet  care  pot fi 
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
producție de filme în scopuri educative,
producție de filme în scopuri educaționale,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri

de  filme  printr-un  site   internet,  servicii  de
editare  în  procesul  de  post  producție  a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, difuzare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, divertisment pe internet,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.
43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
(temporară), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea
de băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
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(210) M 2021 01148 (111)177243
(151) 15/02/2021
(732) ADRIAN COSMIN ZARIF, STR.

CETATEA DE BALTĂ NR. 2,
BL. M23, SC. 1, AP. 3, PARTER,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 060967,
ROMANIA

(540)
Life Style Zone

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01151 (111)176783
(151) 15/02/2021
(732) INTACT MEDIA ADVISORS SRL,

BULEVARDUL FICUSULUI, NR.
44A, CORP A, ETAJ 3, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IMA INTACT MEDIA ACADEMY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;

27.05.09; 27.05.10; 26.01.04; 26.01.06
(591) Culori revendicate:albastru, roz, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Camere video, programe de
calculator,descărcabile, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicaţii electronice, descărcabile, filme,
expuse, camere cinematografice, filme
cinematografice expuse, aparate de procesare
a datelor, filtre pentru utilizare in fotografie,
filtre pentru razele violete, pentru fotografie,
videoproiectoare, aparate de transmitere a
sunetelor, aparate de inregistrare a sunetelor,
aparate de reproducere a sunetelor, materiale
didactice, cadre pentru transparenta fotografica,
stative pentru aparatele foto
16. Albume tipărite, invitaţii (papetărie), atlase,
bannere din hârtie, cărţi broşate, cataloage
tipărite, fluturaşi publicitari, reviste (publicaţii
periodice), buletine informative, ziare tipărite,
broşuri tipărite, fotografii (tipărite), ilustraţii
tipărite, materiale tipărite, semne de cărţi, cărţi,
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, papetărie, fotografii tipărite.

și  băuturi,   servicii  de  restaurant  cu  servire 
la pachet, servicii de restaurante cu autoservire.
45. Furnizare  de  sprijin  emoțional  pentru 
familii, furnizare  de  servicii  pentru  sprijinirea 
pacienților, oferite  pacienților  din  spitale  și 
din  instituții de  îngrijire  pe  termen  lung, 
consultanță  pentru campanii  politice,  furnizare 
de  haine  persoanelor nevoiașe  (servicii 
caritabile),  furnizare  de încălțăminte  pentru 
persoane nevoiașe (servicii caritabile), servicii 
de  lobby,  nu  în  scopuri comerciale,  servicii  de 
asistență legală, furnizarede servicii de suport 
personal  pentru  familiile pacienților  care 
suferă de boli care le pun în pericol viața, 
servicii  de  agenţii  de  adopţie, servicii  de 
soluţionare  alternativă  a  litigiilor, servicii  de 
arbitraj, închirierea articolelor de îmbrăcăminte, 
auditare  a  conformității  de reglementare, 
auditare  a  conformității  juridice, servicii  de 
house  sitting  (locuirea  în  casa  unui terţ  şi 
întreţinerea acesteia pe o perioadă(temporară),
cercetare  juridică,  servicii  de pregătire  a 
documentelor  juridice,  administrarea juridică a 
licenţelor,  servicii  juridice  în  legătură cu 
negocierea  contractelor  pentru  terţi,  consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, restituirea proprietăţilor
pierdute, servicii de reţele de socializare online,
investigaţii privind trecutului persoanelor, cluburi
de întîlniri, servicii de lobby politic, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii
juridice pro-bono, servicii juridice paralegale,
servicii personale şi sociale, servicii de reţele
sociale online accesibile prin aplicaţii mobile
descărcabile.

───────

38. Telecomunicaţii.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
studii de marketing, cercetare de marketing,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţii publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, servicii de relaţii media, închiriere de
echipamente şi masini de birou, scrierea de texte
publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului, furnizare
de informatii în domeniul telecomunicaţiilor,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii.
41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de technician de
lumini pentru evenimente, examinări referitoare

la educaţie, servicii educationale furnizate de
şcoli, servicii de divertisment, furnizarea de
informaţii în domeniul divertismentului, servicii
de fotografie, servicii de studiouri de înregistrare,
organizarea şi sustinerea de seminarii, servicii
de reporteri de știri.
42. Analiză chimică, cercetare chimică,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (PaaS), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), consultanţă software
pentru calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiilor, cercetarea în domeniul tehnologiei
de telecomunicaţii.
44. Servicii de machiaj.

───────

(210) M 2021 01154 (111)177063
(151) 15/02/2021
(732) DIMITRIOS XENOS, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MedIn

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#5A819E), roşu (HEX #F67E7C)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online,
prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin online, pentru: instrumente
şi dispozitive medicale (inclusiv sonde foley
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impregnate cu substanţe nobile, canule
traheostomie, pansamente, pulsoximetre,
măşti), suplimente alimentare şi dietetice pentru
uz uman (inclusiv vitamine, mineralefacizi graşi
esenţiali, aminoacizi, produse homeopatice,
produse de aromaterapie, suplimente pentru
sportivi si atleţi, ulei de peste, uleiuri din plante,
enzime, îndulcitori si antioxidanţi, suplimente cu
efect cosmetic, suplimente proteice, orice alte
tipuri de suplimente alimentare şi dietetice) şi
alimente pentru bebeluşi, produse şi preparate
cosmetice şi de toaletă pentru îngrijirea,
înfrumuseţarea şi/sau dezinfectarea pielii,
scalpului, părului, corpului, dentiţiei adulţilor
şi bebeluşilor, oferirea de promoţii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţii de import-
export cu produse de tipul celor sus-menţionate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătăţii şi
consiliere farmaceutică.

───────

(210) M 2021 01155 (111)177064
(151) 15/02/2021
(732) DIMITRIOS XENOS, DRUMUL

POTCOAVEI NR. 57L, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MedIn

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.25; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#5A891E)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online,
prin intermediul unui site web specializat
de tip magazin online, pentru: instrumente
şi dispozitive medicale (inclusiv sonde foley

impregnate cu substanţe nobile, canule
traheostomie, pansamente, pulsoximetre,
măşti), suplimente alimentare şi dietetice pentru
uz uman (inclusiv vitamine, mineralefacizi graşi
esenţiali, aminoacizi, produse homeopatice,
produse de aromaterapie, suplimente pentru
sportivi si atleţi, ulei de peste, uleiuri din plante,
enzime, îndulcitori si antioxidanţi, suplimente cu
efect cosmetic, suplimente proteice, orice alte
tipuri de suplimente alimentare şi dietetice) şi
alimente pentru bebeluşi, produse şi preparate
cosmetice şi de toaletă pentru îngrijirea,
înfrumuseţarea şi/sau dezinfectarea pielii,
scalpului, părului, corpului, dentiţiei adulţilor
şi bebeluşilor, oferirea de promoţii, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori/
clienţi în alegerea produselor comercializate
prin intermediul site-ului web specializat de tip
magazin online, servicii de agenţii de import-
export cu produse de tipul celor sus-menţionate.
44. Servicii de consiliere în domeniul sănătăţii şi
consiliere farmaceutică.

───────

(210) M 2021 01170 (111)177479
(151) 15/02/2021
(732) SC APEMIN ZIZIN SA, STR.

HORIA NR. 13, SAT ZIZIN, JUD.
BRAŞOV, COMUNA TARLUNGENI,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

zizin ÎN ARMONIE CU TINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, albastru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Ape minerale medicinale provenind din sursa
Zizin.
32. Ape minerale şi gazoase din sursa Zizin.

───────

(210) M 2021 01171 (111)177478
(151) 15/02/2021
(732) LIVIA BORDEA, STR. NUFERILOR

NR.40-48, BL.A42, SC.C, ET.1,
AP.6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

NEBUN by Cătălin Bordea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vinuri,
vinuri spumante.

───────

(210) M 2021 01172 (111)176750
(151) 15/02/2021
(732) ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA

LOKSI BLUES-CAFE, STR.
CLOSCA NR.70, SAT TELIU,
JUD. BRAŞOV, TELIU, BRAȘOV,
ROMANIA
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET, AL.I.CUZA NR.32,
AP 1A, CAM 2, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Korona Rádió
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate media on-
air, on-line, şi pe alte suporturi pentru
campanii de marketing, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, servicii de relații
cu publicul, servicii de revista presei, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrare de programe de fidelizare
a clienților, servicii de agenții de publicitate,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), servicii de redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, înregistrarea
de comunicate scrise și de date, închiriere de
spații publicitare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
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și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de intermediere comercială, închiriere
de material publicitar, reactualizarea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină în
scopuri publicitare, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, actualizare și
administrare de informații în registre, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate televizată,
publicitate prin corespondență, căutare de
sponsorizare, cercetări pentru afaceri, redactare
de texte publicitare, producție de programe
de teleshopping, sondaje de opinie, închiriere
de standuri de vânzare, compilații statistice,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de telemarketing, producția de filme
publicitare, scrierea de texte pentru scenarii
publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicații,
difuzarea de programe radio şi/sau tv (programe
şi generice radio şi/sau tv), difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau de televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, servicii de televiziune prin cablu,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv
pe internet ("internet chatrooms"), comunicații
radio, servicii de radiodifuziune, transmitere
de programe radio și de televiziune, servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii de
agenții de presă, flux continuu(streaming) de
date, transmisie video la cerere, furnizarea
canalelor de telecomunicații destinate serviciilor
de teleshopping, comunicații prin telefoane
mobile, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
fără fir (wireless), furnizarea de chartroom
pe internet, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
de informații în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de închirieri de aparate pentru
transmiterea de mesaje, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, servicii de închirieri de aparate de
telecomunicații, servicii de teleconferințe, servicii
telegrafice, servicii de telex, servicii de închiriere
de timp de acces la rețele informatice mondiale,
transmitere de email-uri, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, mesaje

electronice, transmisii prin satelit, transmisia de
fișiere digitale, servicii de videoconferință.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, divertisment, divertisment
radio si de televiziune, servicii de producție radio
si de televiziune, prezentare de programe radio
si de televiziune, producție de emisiuni radio si
de televiziune, producerea de programe radio
si de televiziune, realizare de programe artistice
si de emisiuni audiovizuale, filmări şi înregistrări
video şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi audio, furnizarea de publicații electronice
online care nu pot fi descărcate, servicii de
biletare (divertisment), organizarea de competiții
sportive, organizare și dirijare de concerte,
organizare de competiții si concursuri (educație
sau divertisment), organizarea și conducerea
de conferințe, congrese și colocvii, servicii de
divertisment, scrierea de texte pentru scenarii,
altele decât cele publicitare, scrierea de scenarii
de televiziune și cinematografice, închiriere de
înregistrări sonore, producția de filme, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
care nu pot fi descărcate, prin servicii video
la cerere, furnizarea de informații educaționale
(instruire), furnizarea de informaţii despre
divertisment, furnizarea de informaţii despre
recreere, furnizare de facilități de agrement,
servicii de joc furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, servicii de karaoke, furnizarea de
muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, tehnoredactare computerizată
electronic (microeditare), microfilmare, aşezare
in pagina, nu în scopuri publicitare, editare
de benzi video, producție muzicală, servicii
orchestrale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, servicii de
fotografie, planificarea recepțiilor (divertisment),
închiriere de aparate de radio și televiziune,
dublări (postsincronizare), proiecție de filme
cinematografice, publicarea de alte texte decât
textele publicitare, publicare de cărți, publicare
online de cărți și reviste electronice, redactarea
de texte altele decât cele publicitare, reportaje
fotografice, servicii de reporteri, producţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea de
emisiuni de televiziune, care nu pot fi descărcate,
prin servicii video la cerere, producția de
spectacole, organizare de spectacole (servicii
de impresari), servicii de studio de film,
servicii de studiouri de înregistrare, organizarea
și conducerea de simpozioane, închiriere de
aparate de iluminat pentru platouri de teatru
sau studiouri de televiziune, subtitrări, servicii de
traducere.

───────
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(210) M 2021 01174 (111)176751
(151) 15/02/2021
(732) ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA

LOKSI BLUES-CAFE, STR.
CLOSCA NR.70, JUDEȚUL
BRAȘOV, SAT TELIU, COMUNA
TELIU, BRAȘOV, ROMANIA
ASOCIATIA FOSZERVEZO
EGYESULET, STR. AL.I.CUZA
NR.32, AP 1A, CAM 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Korona TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate radiofonică, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate media on-
air, on-line, şi pe alte suporturi pentru
campanii de marketing, activităţi de birou, de
înregistrare, transcriere, compunere, compilare
sau sistematizare a comunicărilor scrise sau
a înregistrărilor, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, servicii de relații
cu publicul, servicii de revista presei, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terți, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrare de programe de fidelizare
a clienților, servicii de agenții de publicitate,
compilarea informațiilor în baze de date
informatice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, concepere
de material publicitar, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
distribuire de materiale publicitare (fluturaşi,
prospecte, imprimate, eşantioane), difuzare
de materiale publicitare (fluturaşi, prospecte,
imprimate, eşantioane), servicii de redactare de
scenarii pentru scopuri publicitare, înregistrarea
de comunicate scrise și de date, închiriere de

spații publicitare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
servicii de intermediere comercială, închiriere
de material publicitar, reactualizarea materialelor
publicitare, servicii de aşezare în pagină în
scopuri publicitare, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, actualizare și
administrare de informații în registre, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
închiriere de panouri de afișare (panouri
publicitare), prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți,
publicare de materiale promoționale, publicitate
de tip pay-per-click (PPC), publicitate televizată,
publicitate prin corespondență, căutare de
sponsorizare, cercetări pentru afaceri, redactare
de texte publicitare, producție de programe
de teleshopping, sondaje de opinie, închiriere
de standuri de vânzare, compilații statistice,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
servicii de telemarketing, producția de filme
publicitare, scrierea de texte pentru scenarii
publicitare.
38. Telecomunicaţii, servicii de telecomunicații,
difuzarea de programe radio şi/sau tv (programe
şi generice radio şi/sau tv), difuzare de programe
audiovizuale, de radio sau de televiziune, în eter,
prin satelit, prin reţele de comunicaţii sau prin
alte mijloace, servicii de televiziune prin cablu,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiul virtual, respectiv
pe internet ("internet chatrooms"), comunicații
radio, servicii de radiodifuziune, transmitere
de programe radio și de televiziune, servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
buletine electronice (telecomunicații), servicii de
agenții de presă, flux continuu(streaming) de
date, transmisie video la cerere, furnizarea
canalelor de telecomunicații destinate serviciilor
de teleshopping, comunicații prin telefoane
mobile, comunicații prin terminale de calculator,
comunicații prin rețele de fibră optică, transmisie
fără fir (wireless), furnizarea de chartroom
pe internet, furnizarea de forumuri online,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
de informații în domeniul telecomunicațiilor,
servicii de închirieri de aparate pentru
transmiterea de mesaje, furnizarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea informatică
mondială, servicii de închirieri de aparate de
telecomunicații, servicii de teleconferințe, servicii
telegrafice, servicii de telex, servicii de închiriere
de timp de acces la rețele informatice mondiale,
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transmitere de email-uri, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, mesaje
electronice, transmisii prin satelit, transmisia de
fișiere digitale, servicii de videoconferință.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, activităţi
sportive şi culturale, divertisment, divertisment
radio si de televiziune, servicii de producție radio
si de televiziune, prezentare de programe radio
si de televiziune, producție de emisiuni radio si
de televiziune, producerea de programe radio
si de televiziune, realizare de programe artistice
si de emisiuni audiovizuale, filmări şi înregistrări
video şi/sau audio, montaje de înregistrări video
şi audio, furnizarea de publicații electronice
online care nu pot fi descărcate, servicii de
biletare (divertisment), organizarea de competiții
sportive, organizare și dirijare de concerte,
organizare de competiții si concursuri (educație
sau divertisment), organizarea și conducerea
de conferințe, congrese și colocvii, servicii de
divertisment, scrierea de texte pentru scenarii,
altele decât cele publicitare, scrierea de scenarii
de televiziune și cinematografice, închiriere de
înregistrări sonore, producția de filme, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
care nu pot fi descărcate, prin servicii video
la cerere, furnizarea de informații educaționale
(instruire), furnizarea de informaţii despre
divertisment, furnizarea de informaţii despre
recreere, furnizare de facilități de agrement,
servicii de joc furnizate online dintr-o rețea de
calculatoare, servicii de karaoke, furnizarea de
muzică online care nu poate fi descărcată,
furnizarea de videoclipuri online care nu pot
fi descărcate, tehnoredactare computerizată
electronic (microeditare), microfilmare, aşezare
in pagina, nu în scopuri publicitare, editare
de benzi video, producție muzicală, servicii
orchestrale, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, servicii de
fotografie, planificarea recepțiilor (divertisment),
închiriere de aparate de radio și televiziune,
dublări (postsincronizare), proiecție de filme
cinematografice, publicarea de alte texte decât
textele publicitare, publicare de cărți, publicare
online de cărți și reviste electronice, redactarea
de texte altele decât cele publicitare, reportaje
fotografice, servicii de reporteri, producţie de
programe de radio si televiziune, furnizarea de
emisiuni de televiziune, care nu pot fi descărcate,
prin servicii video la cerere, producția de
spectacole, organizare de spectacole (servicii
de impresari), servicii de studio de film,
servicii de studiouri de înregistrare, organizarea
și conducerea de simpozioane, închiriere de
aparate de iluminat pentru platouri de teatru

sau studiouri de televiziune, subtitrări, servicii de
traducere.

───────

(210) M 2021 01176 (111)177298
(151) 15/02/2021
(732) CMC ONLINE MALL SRL, STR.

APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
CRISTI DANIEL COMNEA,
STR. APUSULUI 53, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CMC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenții de import-export,
administrarea vânzărilor, servicii de comerț
online, servicii de agenție de import cu
următoarele: telefoane mobile, accesorii,
retelistică, supraveghere, televizoare, accesorii,
audio HI-FI, aparate foto, accesorii, playere,
boxe, căști, electronice auto, jucării, copii, bebe,
cărucioare și articole transport casă, grădină,
bricolaj, servicii de comerț cu amănuntul, servicii
de comerț cu ridicata.

───────
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(210) M 2021 01177 (111)177363
(151) 15/02/2021
(732) MODERN RESIDENTIAL

ADMINISTRATION SRL, STR.
MITROPOLIT ANDREI ȘAGUNA
NR. 20, JUDEȚUL TIMIȘ, BUZIAȘ,
305100, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MODERN RESIDENTIAL
ADMINISTRATION

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2151 C, Pantone 2397 C), mov
(Pantone 2117 C), gri (Pantone 2332
C)

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

36. Administrare de clădiri cu locuințe,
administrare de imobile.

───────

(210) M 2021 01178 (111)177569
(151) 15/02/2021
(732) ADRIAN-IONEL MIHALCEA,

STR. OITUZ NR.140, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Fixist HAIR STUDIO

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 14.07.20;
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
saloane de coafură, servicii de frizerie, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
cosmetică.

───────
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(210) M 2021 01180 (111)177473
(151) 15/02/2021
(732) EXTRAMALL INTERNATIONAL

GROUP SRL, SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 319 ,
CLĂDIRE OB,6A, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 014593, ROMANIA

(540)

WeekEnd în Familie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

(591) Culori revendicate:mov, albastru
deschis, gri deschis

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

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

───────

(210) M 2021 01181 (111)176816
(151) 15/02/2021
(732) AGROALPIN LOGISTIC SRL,

CORNET NR. 62, JUDEȚUL
VÂLCEA, VALCEA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STRADA PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ECODACIA
(531) Clasificare Viena: 05.07.08; 05.07.10;

05.07.16; 01.01.04; 27.05.17; 25.01.05;
25.01.13; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roșu,
albastru, galben, mov

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, insecte și
larve preparate, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi, afine preparate,
ajvar (pastă de ardei în conservă), concentrat
de alge de uz alimentar, alge (prelucrate), alge
comestibile, alge comestibile, preparate, alge
marine comestibile, uscate (hoshi-wakame),
alge marine uscate comestibile, alge nori
condimentate (jaban-gim), alge preparate pentru
alimentaţie umană, alge roşii comestibile, alge
uscate comestibile, alimente pe bază de legume
fermentate (kimchi), aloe vera preparată pentru
consum uman, alune de pădure preparate,
alune prăjite, alune sărate preparate, amestec
de ulei (de uz alimentar), amestecuri de
fructe şi nuci preparate, amestecuri de fructe
uscate, amestecuri de snack-uri constând din
fructe deshidratate şi fructe cu coajă lemnoasă
procesate, amestecuri pentru prepararea de
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supe, amestecuri pentru supe, ananas uscat,
anghinare procesate, anghinare, conservate,
antreuri pe bază de legume, aperitive alimentare
pe bază de soia, aperitive pe bază de cartofi,
arahide, preparate, arahide glazurate, arahide
la conservă, arahide prăjite, aranjamente de
fructe procesate, ardei iuţi chili, umpluţi, ardei
iuţi conservaţi, ardei iuţi muraţi, ardei iuţi verzi,
preparaţi, ardei jalapeno pane şi prăjiţi, ardei
roşii preparaţi, ardei, preparaţi, banane pentru
gătit, prăjite, batoane alimentare pe bază de
nuci, batoane din tofu, batoane organice pe
bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, băuturi pe bază de lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de
cocos, băuturi pe bază de lapte de migdale,
boabe procesate (edamame), boabe de mazăre
galbenă, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia fermentate (natto),
boabe de soia preparate, boabe de soia
uscate, bombay mix (aperitiv indian), broccoli
preparat, bucăţi de tofu prăjite (abura-age),
bucăţi de tofu uscate prin îngheţare (kohri-dofu),
bucăţi uscate de agar-agar (kanten), bulete din
cartofi raşi, bulion (fiertură), preparate pentru
obţinerea bulionlui, burgeri din legume, cactus
preparat, de uz alimentar, caise procesate,
cartofi dulci preparaţi, cartofi feliaţi congelaţi,
cartofi fierţi, cartofi pai, cartofi pai congelaţi,
cartofi prăjiţi sub formă de aperitive, cartofi răzuiţi
prăjiţi (hash browns), cartofi umpluţi, cartofi,
conservaţi, cartofi, preparaţi, castane prăjite,
castraveciori, căpşuni conservate, căpşuni
uscate, ceapă murată, ceapă preparată, ceapă
verde prelucrată, cepe (legume) conservate,
cepe mici, chiftele de cartofi, chipsuri, chipsuri
(cartofi prăjiţi), chipsuri de banane, chipsuri
de cartofi cu conţinut redus de grăsime,
chipsuri de legume, chipsuri de soia, chipsuri
de varză creaţă, chipsuri din manioc, chipsuri
din yucca, cipsuri de mere, cipsuri din fructe,
cireşe maraschino, cireşe preparate, ciuperci
comestibile uscate, ciuperci conservate, ciuperci
negre comestibile uscate, ciuperci, preparate,
clătite de cartofi, coajă de pepene verde murată,
grăsime de cocos, ulei de cocos, ulei de cocos
pentru alimente, coji de cartof umplute, coji de
fructe, compot de mere, compot de merişoare,
concentrat de roşii, concentrate (bulion),
concentrate de tomate (piure), concentrate din
suc de legume pentru alimente, concentrate
pentru supă, fructe congelate, conserve cu
legume, conserve de fasole, conserve de fructe,
conserve de legume, conserve şi murături,
cremă de alune, cremă de lămâie, cremă
tartinabilă din fructe, creme de întins pe pâine
care conţin în principal fructe, creme tartinabile

pe bază de alune, creme tartinabile pe bază
de legume, creme tartinabile pe bază de
usturoi, curmale, curmale chinezeşti conservate,
curmale preparate, curmale uscate, dahls
(mâncare indiană pe bază de leguminoase),
deserturi pe bază de fructe, dovleci (legume
conservate), dulceţuri, extracte de roşii, extracte
din alge de mare pentru alimente, extracte
din legume pentru gătit, extracte din legume
pentru gătit (sucuri), extracte pentru supe,
extracte vegetale pentru alimente, falafel, fasole
preparată, fasole albă în sos tomat, fasole cu
carne de porc la conservă, fasole gătită în
sos de soia (kongjaban), fasole în conservă,
fasole reprăjită, fasole roşie cu ardei iute,
fasole uscată, fâşii comestibile de alge marine
brune uscate (tororo-kombu), felii de pastă
de soia pentru burgeri, felii de pastă de tofu
pentru burgeri, felii prăjite de cartofi, felii subţiri
de alge uscate (hoshi-nori), ferigi îngheţate
(gosari), fistic preparat, ulei de floarea-soarelui
comestibil), flori comestibile preparate, în formă
cristalizată, flori comestibile, preparate, flori
uscate comestibile, foi de alge prăjite (yaki-
nori), jeleuri de fructe, fructe aromatizate, fructe
coapte, fructe confiate, fructe congelate, fructe
conservate, fructe conservate în alcool, fructe
cu coaja lignificată procesate, fructe cu coajă
lemnoasă gătite, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe cu coajă lignificată asezonate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de papaia preparate, fructe de
pawpaw uscate, fructe de pădure, conservate,
fructe deshidratate, fructe feliate, fructe feliate
la borcan, fructe feliate, la conservă, fructe
fermentate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe în conservă, fructe în saramură, fructe kaki
uscate (got-gam), fructe la borcan, fructe lychee
procesate, fructe preparate, fructe tăiate, fructe
trase în zahăr pe băţ, fructe uscate, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, fructe, ciuperci şi
legume prelucrate (inclusiv nuci şi leguminoase),
fructe, gătite, frunze de viţă-de-vie preparate,
fulgi de cartofi, fulgi de cocos, fulgi de kiwi, fulgi
de mere, fulgi de piersică, fulgi uscaţi din alge
nori care se presară peste orez în apă fierbinte
(ochazuke-nori), gemuri, gemuri din fructe,
germeni de fasole prelucraţi, ghimbir (dulceaţă),
ghimbir cristalizat, gnocchi pe bază de cartofi,
gogoşi, grăsimi vegetale de uz alimentar, grăsimi
vegetale pentru bucătărie, guacamole (sos de
avocado), guacamole (avocado pasat), gustări
pe bază de alune, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
fructe confiate, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, gustări pe bază de fructe uscate,
gustări pe bază de legume, gustări pe bază de
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tofu, gutui, preparate, haşmă preparată (utilizată
ca legumă, nu pentru asezonare), iaurt de soia,
inele de ceapă, inimi de palmier, preparate,
jeleu de migdale, jeleuri comestibile, jeleuri
de legume, jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste
de fructe şi legume, kimchi de castraveţi (oi-
sobagi), kimchi din ridichi, lapte de arahide,
lapte de arahide pentru uz culinar, lapte de
cânepă destinat utilizării ca înlocuitor de lapte,
lapte de cocos, lapte de migdale, lapte de
migdale de uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de nucă de cocos folosit ca
băuturi, lapte de nucă de cocos pentru uz
culinar, lapte de orez, lapte de orez (înlocuitor
de lapte), lapte de orez de uz culinar, lapte
de ovăz, lapte de soia, lapte din boabe de
soia, lapte praf de cocos, lămâi preparate,
lămâiţă preparată, lăstari de bambus îngheţaţi,
lecitină pentru uz culinar, mâncăruri pe bază de
legume amestecate, legume congelate, legume
conservate, legume conservate (în ulei), legume
decojite, legume feliate, la conservă, legume
gata-tăiate pentru salate, legume gătite, legume
în conservă, legume în saramură, legume
liofilizate, legume preparate la grătar, legume
pre-tăiate, legume procesate, legume sub formă
de pudră, legume tăiate, legume uscate, legume
uscate prin îngheţare, leguminoase conservate,
leguminoase prelucrate, leguminoase uscate,
linte conservată, linte (uscată), linte (legume)
conservată, mango uscat, marmelada din
fructe, masline umplute, maţe pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, mazăre conservată,
mazăre marrowfat, mazăre preparată, mazăre
uscată, mazăre verde preparată, ulei de
măsline comestibil, măsline (pregătite), măsline
conservate, măsline gătite, măsline preparate,
măsline preparate, la conservă, măsline umplute
cu ardei roşu, măsline umplute cu ardei roşu şi
migdale, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui, măsline umplute cu
migdale, măsline umplute cu pesto, aflate în
ulei de floarea soarelui, măsline uscate, mere
preparate, ulei de miez de palmier (alimentaţie),
miezuri de nucă, migdale măcinate, migdale
preparate, morcovi preparați, muguri de bambus
fermentaţi, fierţi şi conservaţi în sare (menma),
murături, murături mixte, năut, preparat, nucă
de cocos preparată, nuci aromate preparate,
nuci comestibile, nuci conservate, nuci cu coajă
preparate, nuci de acaju preparate, nuci de acaju
sărate, nuci de betel prelucrate, nuci de cocos
uscate, nuci glasate, nuci opărite, nuci preparate,
nuci uscate, ulei de palmier (alimentaţie), pastă
cu usturoi, pastă de anghinare, pastă de arahide,
pastă de dovlecei, pastă de fructe, pastă de
fructe de mare, pastă de guava, pastă de

măsline, pastă de măsline, preparată, pastă de
năut, pastă de trufe, pastă de vinete, pastă
tartinabilă de alune, paste de legume, paste
preparate din fructe cu coajă lemnoasă, pectină
din fructe, pectină pentru uz culinar, piele de
tofu, piersici preparate, piure de cartofi, piure
de cartofi instant, piure de ciuperci, piure de
legume, piure de măsline, piure de mere,
piure de roşii, piureuri de fructe, planta de
muştar brassica juncea, preparată, plante din
specia brassica oleracea acephala, preparată,
polen preparat pentru alimentaţie, portocale,
preparate, ulei de porumb, ulei de porumb pentru
alimente, porumb dulce (conservat), porumb
dulce, prelucrat, praf de fructe, praf de nucă
de cocos, produse din fructe uscate, produse
din legume preparate, produse tartinabile pe
bază de legume, produse tartinabile pe bază
de trufe (creme de trufe), prune preparate,
prune conservate, ulei de rapiţă comestibil,
răchiţele uscate, rădăcină convervată de clopoţel
chinezesc (doraji), rădăcini procesate, ridiche
murată, rizomi preparaţi, rösti (chiftele cu cartofi
gratinaţi prăjiţi), suc de roşii pentru gătit, roşii
conservate, roşii decojite, roşii în conservă, roşii,
preparate, rubarbă în sirop, rulouri de fructe,
salată de varză crudă, salate aperitiv, salate
de cartofi, salate de fructe, salate de legume,
salate de legume gata-tăiate, salate pe bază
de cartofi, salate preparate, seminţe comestibile,
seminţe de bananier preparate, seminţe de
dovleac prelucrate, seminţe de floarea soarelui
comestibile, seminţe de floarea soarelui,
preparate, seminţe de pepene verde prelucrate,
seminţe de pin, preparate, seminţe procesate,
seminţe procesate de floarea soarelui, seminţe,
preparate, sfeclă procesată, smochine uscate,
soia (pregătită), soia conservată, spanac
(pregătit), spanac gătit, spanac la conservă,
spanac, congelat, sparanghel preparat, spirulină
preparată, stafide, suc de lămâie de uz culinar,
suc de trufe, sucuri de legume pentru gătit,
sucuri din fructe utilizate la gătit, sultanine, ulei
de susan, ulei de susan pentru alimente, tahini
(pastă de seminţe de susan), tangerine (citrice)
(conservate), tapenada (pastă de măsline
negre), tartă umplută cu fructe, tofu, tofu în
saramură, topping-uri de nuci, trufe conservate,
trufe gătite, trufe uscate (ciuperci comestibile),
ulei de arahide, ulei de arahide (alimentar), ulei
de ardei iute, ulei de măsline, ulei de măsline
extravirgin, ulei de nuci, ulei de porumb pentru
alimente, ulei de rapiţă, ulei de soia, ulei de
soia de uz alimentar, ulei de soia pentru gătit,
ulei din sămânţă de in (comestibil), ulei din
sâmburi de struguri, ulei din seminţe de camelie
de uz alimentar, ulei din seminţe de dovleac de
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uz alimentar, ulei din seminţe de in pentru uz
culinar, ulei din tărâţe de orez (de uz alimentar),
ulei şi grăsime de cocos (de uz alimentar),
uleiuri aromatizate, uleiuri comestibile, uleiuri
comestibile folosite pentru gătirea alimentelor,
uleiuri comestibile obţinute din peşte (cu excepţia
uleiului de ficat de cod), uleiuri comestibile pentru
glazurarea alimentelor, uleiuri cu mirodenii,
uleiuri de uz alimentar, uleiuri hidrogenate de uz
alimentar, uleiuri întărite (ulei hidrogenat pentru
alimente), uleiuri pe bază de trufe, uleiuri pentru
gătit, uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri
vegetale de uz alimentar, umpluturi de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru plăcinte, umpluturi pe bază de fructe
pentru prăjituri şi tarte, unt de alune cashew, unt
de arahide, unt de cacao, unt de cocos, unt de
migdale, unt de seminţe, unt preparat din alune,
usturoi conservat, varză chinezească îngheţată,
varză de bruxelles, preparată, varză murată,
varză preparată, vinete gratinate cu parmezan şi
sos de roşii, vinete preparate, zeamă de lămâie.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
paturi și culcușuri pentru animale, produse
alimentare și hrană pentru animale, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete,
agar-agar nepreparat (tengusa), alge brune
nepreparate (hijiki), alge kelp nepreparate
(kombu), alge lăptuca de mare nepreparate
(aosa), alge marine comestibile, nepreparate,
alge marine nepreparate (wakame), alge
neprocesate pentru consumul uman, alge
nori comestibile, nepreparate, alge pentru
consum uman, alge pentru consum uman
şi animal, alge proaspete, alge roşii marine
altele decât cele de uz medical, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal,
aloe vera, proaspătă, pentru uz alimentar,
alune, alune caju proaspete, alune proaspete,
amestecuri de fructe (proaspete), amestecuri
de seminţe sălbatice, ananas guava (feijoa)
proaspăt, ananas proaspăt, anghinare crude,
anghinare neprelucrate, anghinare proaspete,
anghinare, proaspete, arahide neprelucrate,
arahide proaspete, ardei chilli, ardei chilli
neprelucraţi, ardei gras, ardei graşi cruzi, ardei
graşi neprelucraţi, ardei iute (plante), ardei
proaspeţi, arpagic proaspăt, asmăţui, proaspăt,
avocado crud, avocado neprelucrat, avocado
proaspete, bacă, fructe proaspete, bagase
de trestie de zahăr crude, bame proaspete,
banane din specia musa paradisiaca plantains
proaspete, banane proaspete, boabe crude de
cacao, boabe de malţ (neprelucrate), boabe de
soia proaspete, bureţi-galbeni proaspeţi, caise

crude, caise neprelucrate, caise proaspete,
cartofi, cartofi cruzi, cartofi dulci, proaspeţi,
cartofi dulci, proaspeţi (yam), cartofi neprelucraţi,
castane proaspete, castraveţi proaspeţi, căpşuni
proaspete, ceapă, ceapă verde, cepe crude,
cepe neprelucrate, cepe, legume proaspete,
cereale brute, cereale crude (neprelucrate),
cereale neprelucrate, cereale neprelucrate
pentru consum, cereale neprocesate, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, chili
proaspăt, rădăcini de cicoare, cicoare (salată),
cicoare, proaspătă, cireşe (neprelucrate), cireşe
(proaspete), citrice, citrice proaspete, citrice,
proaspete, ciuperci, ciuperci crescute pe
tulpina de stejar, proaspete, ciuperci crude,
ciuperci de pin proaspete, ciuperci neprelucrate,
ciuperci proaspete, ciuperci shiitake, proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar,
coacăze roşii, proaspete, conuri de hamei,
curmale crude, curmale neprelucrate, curmale
proaspete, dovlecei cruzi, dovlecei neprelucraţi,
dovlecei proaspeţi, dovlecei, proaspeţi, dovleci,
fasole crudă, fasole fava proaspătă, fasole
neprelucrată, fasole proaspete, fasole roşie,
crudă, fistic proaspăt, fructe crude, fructe cu
coajă lignificată proaspete, fructe de guava
proaspete, fructe de kiwi, proaspete, fructe
dragon proaspete, fructe durian proaspete,
fructe ecologice, proaspete, fructe kaki
japoneze, proaspete, fructe lychee neprocesate,
fructe neprelucrate, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe proaspete de
mangustan, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de rambutan, fructe proaspete de
sapodilla, fructe proaspete, nuci, legume şi
ierburi, fructe sub formă de bobiţe brute, fructe
sub formă de bobiţe (neprelucrate), fructe şi
legume proaspete, fructe tropicale proaspete,
fructul pasiunii proaspăt, frunze aromate
proaspete ale arbustului de piper japonez
(sansho), frunze de ceai neprocesate, frunze de
palmier, frunze de palmier (material neprelucrat
sau parţial prelucrat), frunze de perilla, proaspete
(shiso), ghimbir crud, ghimbir neprelucrat,
ghimbir proaspăt, ginseng neprelucrat, ginseng
proaspăt, graviola proaspătă, grăunţe (cereale),
grăunţe (grăunţe), grăunţe (seminţe), grăunţe
brute şi neprelucrate, grâu, grâu crud,
grâu incolţit proaspăt, grâu neprelucrat, grâu
proaspăt, grepfrut, guave-căpşună proaspete,
gutui crude, gutui neprelucrate, gutui
proaspete, hamei, haşmă nepreparată, haşme,
proaspete, hrean japonez comestibil, proaspăt
(wasabi), hrişcă nepreparată, iarba mâţei
(proaspătă), iarba-mâţei, iarbă, iarbă de grâu
(khorasan), proaspătă, boabe de ienupăr, ierburi
neprelucrate, ierburi pentru consumul uman sau
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animal, făină de in (furaj), jumătăţi de mazăre
verde, proaspete, kumquat, lămâi crude, lămâi
neprelucrate, lămâi proaspete, legume asiatice
cu frunze, proaspete, legume crude, legume
ecologice, proaspete, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, legume rădăcinoase (proaspete),
leguminoase proaspete, lichi (fruct chinezesc)
proaspăt, limete proaspete, linte proaspătă, malţ,
malţ de orz, malţ pentru berărie şi distilerie,
malţ pentru bere, malţ pentru distilare, malţuri
şi cereale neprocesate, mandarine (fructe,
proaspete), mandarine proaspete, mango mere
proaspete, material pentru plantă de sparanghel
(proaspăt), mazăre proaspată, măsline crude,
măsline neprelucrate, măsline proaspete, mei
etiopian (teff) neprelucrat, mei italian (părâng)
nepreparat, mei japonez nepreparat, mei
nepreparat, mentă (plante), mentă (proaspătă),
mere, mere caju proaspete, mere crude,
mere de zahăr (annona squamosa) proaspete,
mere neprelucrate, mere proaspete, meri,
merişoare proaspete, miezuri de nucă crude,
migdale (fructe), proaspeţi morcovi, morcovi
albi proaspeţi (arracacha), moşmoane japoneze,
proaspete, muguri proaspeţi de fasole verde,
năut proaspăt, nucă de cocos crudă, nuci,
nuci comestibile (neprelucrate), nuci de betel,
proaspete, nuci de cocos, nuci de cocos
neprelucrate, nuci de cocos proaspete, nuci de
cola, nuci de cola proaspete, nuci de ginkgo
proaspete, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
făină de orez (nutreţ), orez natural utilizat ca
furaj pentru animale, orez nedecorticat, orez
neprelucrat, orz, orz neprocesat, orz pentru
bere, orz pentru utilizare în fabricarea berii,
orz perlat, ovăz, ovăz neprelucrat, ovăz pentru
a fi consumaţi de animale, ovăz preparat
pentru a fi consumat de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de
calciu pentru furaje, frunze de palmier, papaia
proaspete, păpălăi proaspeţi, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, pelin proaspăt
(yakssuk) sub formă de plantă vie, pepene
oriental, proaspăt (cham-oe), pepeni galbeni,
pepeni proaspeţi, pere proaspete, piersici crude,
piersici neprelucrate, piersici proaspete, polen
(materie primă), polen de albine (brut), polen
de albine (neprocesat), polen de albine fiind
materie primă pentru uz industrial, pomelo,
proaspete, portocale, portocale crude, portocale
neprelucrate, portocale roşii proaspete, porumb,
porumb crud, porumb dulce (proaspăt), porumb
neprelucrat, porumb proaspăt, praz japonez
proaspăt, praz proaspăt, prune, proaspete,
quinoa nepreparată, rădăcină crudă de hrean,
rădăcină de clopoţel chinezesc (doraji), rădăcini

de uz alimentar, rădăcini proaspete de lotus,
rizomi, rizomi comestibili proaspeţi, rizomi vii,
rodii, roşcove de chile (alimente pentru animale),
roşcove, crude, roşii cherry, proaspete, roşii
crude, roşii neprelucrate, roşii ovale de tip cherry,
proaspete, roşii proaspete, rubarbă, rubarbă,
proaspătă, salată verde, salate verzi, salate
vii, sapote proaspete, seminţe comestibile în
stare brută, seminţe de arbore de urushi,
seminţe de cartofi, seminţe de floarea-soarelui,
seminţe de flori, seminţe de fructe, seminţe
de grâu, seminţe de grâu hibride, seminţe de
iarbă, seminţe de in comestibile, neprocesate,
seminţe de in nepreparate, seminţe de
legume, seminţe de măr, seminţe de pin,
proaspete, seminţe de plantă de in (seminţe
de in), seminţe de secară, seminţe de
soia verde proaspătă în teacă (soia verde),
seminţe de urushi, seminţe naturale, seminţe
oleaginoase nepreparate, sfeclă, sfeclă crudă,
sfeclă de zahăr nepreparată, sfeclă, proaspătă,
sfecle neprelucrate, sfecle proaspete, smochine
proaspete, sorg nepreparat, spanac proaspăt,
sparanghel (în stare proaspătă), sparanghel
crud, sparanghel neprelucrat, sparanghel
proaspăt, spirulină nepreparată, struguri de vin
proaspeţi, struguri proaspeţi, susan comestibil,
neprelucrat, şampinioni proaspeţi, şeptel,
tangerine (citrice) (proaspete), tărâţe de grâu,
trestie de zahăr, trestie de zahăr nepreparată,
trufe proaspete, turte de oleaginoase, urzici,
usturoi crud, usturoi neprelucrat, usturoi
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză chinezească
napa, proaspătă (baechu), varză creaţă
proaspătă, varză crudă, varză de bruxelles,
proaspătă, varză neprelucrată, varză proaspătă,
verdeţuri ecologice, proaspete, vetricea (plante),
vinete, zarzavaturi proaspete, zmeură neagră,
proaspătă (bokbunja).
32. Bere și produse de bere, băuturi
nealcoolice, preparate pentru fabricarea
băuturilor), siropuri pentru băuturi, băuturi
carbogazoase aromatizate, sucuri, ape, băuturi
pe baza de nuci și de soia.

───────
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(210) M 2021 01183 (111)177028
(151) 15/02/2021
(732) SPIRIDON ALEXANDRA-ALICE

PFA, STRADA TURCULUI NR. 23,
JUDEȚUL IALOMIȚA, FIERBINTI
TARG, IALOMIȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Alice în Țara Legumelor

(531) Clasificare Viena: 05.09.12; 05.09.15;
05.09.17; 05.09.21; 27.05.01; 27.05.07;
27.05.08; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
roșu, negru, mov

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

29. Mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi comestibile,
uleiuri și grăsimi, ouă și produse din ouă,
produse lactate și înlocuitori, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate.
30. Sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de cofetărie
înghețate) și șerbeturi, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, alimente cu paste la
conservă, alimente preparate pe bază de tăieței,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
aperitive (tartine), biluțe de brânză (snackuri),
biscuiți crackers cu aromă de legume, batoane
pe bază de cereale ca substituți alimentari,
batoane alimentare pe bază de ciocolată gata
de mâncat, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, biscuiți cu ceapă, biscuiți

de orez, boabe de porumb prăjite, blaturi de
pizza, brioșe, bulete din orez, burritos (mâncare
mexicană), chipsuri de porumb, chipsuri din
cereale, floricele de porumb preparate, floricele
de porumb, empanada (pe bază de aluat
umplut), găluște de orez, fulgi de cereale uscate,
mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, mâncăruri preambalate care constau în
principal în orez, dar și cu carne, pește sau
legume, mâncăruri pregătite pe bază de orez,
paella, nachos (mâncare tradițională mexicană),
plăcinte, pizza, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie conținând
legume și carne de pasăre, prânzuri la cutie
constând din orez, cu carne, pește sau legume
adăugate, rizoto, quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc).
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 01185 (111)176760
(151) 15/02/2021
(732) DURBAC MEDICAL TECH SRL,

BD. SCHITU MĂGUREANU NR. 7,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010181,
ROMANIA

(540)

DELTA Clinic Dent health and
science Zâmbește mai mult!

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.10;
02.09.10

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

41. Servicii de educaţie, instruire şi anume:
organizare şi susţinere de cursuri, seminarii,
conferinţe în domeniul medical.
44. Servicii de radiografie, servicii de asistență
medicală, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de ortodonţie,
servicii de igienă dentară, servicii de endodonțíe,
servicii de chirurgie dentară, servicii de implant
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dentar, servicii de anestezie dentară, servicii
de curățare a dinților, servicii de albirea
dinților, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale, servicii medicale clinice, servicii de
analiză medicală, servicii de examinare medicală
(screening).

───────

(210) M 2021 01187 (111)176681
(151) 16/02/2021
(732) SC MAXIM TEXTIL SRL, STRADA

AVIATOR DARJAN NR. 8A,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MAXIM TEXTIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 09.05.25;
29.01.12

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

clase:
24. Perdele dantelate, mochetă (perdele),
perdele plisate, perdele din plasă, perdele
pentru duș din materiale textil sau plastic,
draperii (perdele groase), perdele pentru ușă,
căptușeli pentru perdele, perdele din vinil,
țesături pentru perdele, perdele și draperii
confecționate, perdele din materiale plastice,
perdele din material plastic, perdele din materiale
textile, țesături (materiale) textile pentru perdele,
perdele și perdele de dantelă din materiale textile
sau plastic, drapaj sub formă de perdele, perdele
scurte din material textil, perdele de duș din
material plastic, perdele mici confecționate din
materiale textile, materiale pentru perdele ca
articole textile, perdele de duș din materiale
textile ignifuge, perdele din plastic pentru cabine
de duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele cu aspect de plasă/transparente
(draperii), draperii opace, lambrechine (draperii),
baldachine (draperii textile), lambrechine textile
pentru draperii, draperii din plastic gata
confecționate, șnururi din materiale textile

pentru draperii, draperii din materiale textile
gata confecționate, materiale textile folosite la
fabricarea draperiilor, articole textile la bucată
pentru confecționarea draperiilor, drapaj sub
formă de draperii confecționate din materiale
textile, țesături (materiale) textile, articole textile
nețesute, materiale textile pentru casă, suluri de
materiale textile.
40. Croitorie de damă, croitorie de perdele,
croitorie la comandă, servicii de croitorie,
croitorie (confecții la comandă), servicii de cusut
artizanal și croitorie, servicii de coasere de
draperii (croitorie), fabricare la comandă de
draperii.

───────

(210) M 2021 01190 (111)176793
(151) 16/02/2021
(732) S.C. CAFE STORY S.R.L.,

STRADA PETRE BUZATOV NR. 2,
SC. TR.1, ET, 1, AP. 9, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Coffe Story

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13;
29.01.12

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, faină și preparate din
cereale, pâine, patiserie și cofetărie, înghețată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muștar, oțet, sosuri, condimente, gheată.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────
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SRL, STR. APUSULUI NR. 10A,
CAM 1, JUD. NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

JUDIOS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.13.25

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

20. Oglinzi pentru machiat, pentru casă, oglinzi
decorative, oglinzi de perete, oglinzi personale
compacte, oglinzi de mână, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), oglinzi de buzunar, oglinzi
de baie, oglinzi pentru bărbierit, oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi de machiaj pentru poșete, oglinzi pentru
machiat, folosite în voiaje, oglinzi (fixe, care nu
sunt portabile).

───────

(210) M 2021 01199 (111)177532
(151) 16/02/2021
(732) APICOLA PASTORAL-

GEORGESCU SRL, SOS.
GIURGIULUI 290E, JUDEŢ ILFOV,
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

NATERRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat de uz cosmetic, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 01195 (111)177388
(151) 16/02/2021
(732) SC JUDY CREATIVE STUDIOS
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(210) M 2021 01202 (111)176785
(151) 16/02/2021
(732) IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI

5, JUDEŢ MUREŞ, SANCRAIU
DE MURES, 547525, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

+ BALINT

(531) Clasificare Viena: 24.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
2347C), verde (Pantone 7737C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat de uz cosmetic, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
dezinfectante.

───────

(210) M 2021 01204 (111)176786
(151) 16/02/2021
(732) IOSIF BALINT, STR. VIITORULUI

5, JUDETUL MURES, SINCRAIU
DE MURES, 547525, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

B BALINT PRODUCTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.05.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#FF551C), verde (HEX #5AA63A)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, de uz casnic.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical, plasturi și
materiale pentru pansamente de uz medical,
dezinfectante.

───────
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(210) M 2021 01213 (111)177480
(151) 16/02/2021
(732) OVIDIU HUŢANU, STR. CRINULUI

NR.45, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

BADA BING RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.14; 01.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de hotel,
servicii oferite de pensiuni, servicii oferite de
restaurante.

───────

(210) M 2021 01214 (111)177032
(151) 16/02/2021
(732) SC VERTICAL DECOR SRL,

ALEXANDRU IOAN CUZA NR.
11, BL. CAM 3, SC. B, AP. 11,
JUD. OLT, SLATINA, 230015, OLT,
ROMANIA

(540)

Insula de Perdele,
Draperii, Jaluzele si Rolete

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

24.  Ţesături (material) textile și înlocuitori de
textile, perdele din materiale textile sau plastice.

───────

(210) M 2021 01215 (111)177477
(151) 16/02/2021
(732) INFOSEC CENTER SRL, SOS.

PĂCURARI NR. 35, BL. 543, SC. A,
ET. 6, AP. 21, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

AgKultur

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 01.15.15
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aplicații software descărcabile, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, servere cloud (reţea), software
pentru cloud computing, software pentru servere
de cloud.
35. Organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și realizare de
evenimente promoționale, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de realizare de târguri
și expoziții virtuale online, publicitate online
printr-o rețea informatizată de comunicații,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii.
42. Dezvoltare de soluții de aplicații software de
calculator, servicii de instalare și personalizare
de aplicații software de calculator, servicii
de proiectarea şi dezvoltarea de componente
software ale calculatorului, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
computerizare în nori (cloud computing), servicii
de găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, cloud computing, servicii ale unui
furnizor de găzduire cloud, servicii de protecție a
datelor bazate pe tehnologia de tip cloud.

───────

(210) M 2021 01217 (111)177517
(151) 16/02/2021
(732) FILIP AGRI BUSINESS SRL,

COLONIA CAMPUL DUMBRAVA
ROSIE, NR. 1, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Filip AGRIBUSINESS

(531) Clasificare Viena: 01.03.15; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele29, 30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, publicitate
la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii
de publicitate pentru comercializarea de
produse noi, promovarea vânzărilor, promovarea
comercială, servicii de promovare, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de promovare
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comercială, promovare computerizată de
afaceri, promovare de evenimente speciale,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor,
promovarea vânzărilor pentru terți, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, promovare
de produse și servicii pentru terți, servicii
de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de publicitate și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii publicitare
și de promovare, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor,
consultanță referitoare la servicii de publicitate și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online
de rețele informatizate și pagini web,
servicii de promovare a afacerilor, furnizate
prin telefon, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de consultanță
privind promovarea de vânzări, servicii de
publicitate, promovare și relații publice,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii
de intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de spațiu pe
pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, promovare de servicii

financiare și de asigurări, în numele terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor
din domeniul iluminatului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de
credit, administrare de programe cu premii
de fidelitate, organizarea de trageri la sorți
cu premii în scopuri promoționale, servicii de
analiză a pieței cerealelor, vânzări prin licitații
în sectorul agricol, servicii de consultanță
comercială în sectorul agricol, furnizare de
informații comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de contabilitate privind costurile
în întreprinderi agricole, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje agricole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru agricultură.
39. Logistică de transport, transport, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalare de
alimente, servicii de ambalare, ambalare de
produse alimentare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de împachetare și ambalare,
ambalare de produse în containere, ambalare
de produse în tranzit, ambalare de articole
pentru transport, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
ambalare sau împachetare, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
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produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, livrare pe cale rutieră,
servicii de livrare a alimentelor, livrare de
alimente de către restaurante, livrare de mărfuri
pe cale rutieră, servicii de colectare, transport
și livrare de produse, servicii aeriene, rutiere,
feroviare și navale de transport și livrare,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de etichetare, servicii de transbordare,
depozitare de pachete, depozitare de alimente,
depozitare de cosmetice, depozitare de colete,
servicii de depozitare, depozitare de mobilier,
depozitare de produse, depozitare de bagaje,
depozitare de băuturi, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de produse agricole,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
elemente componente, depozitare de aparate
electrice, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare temporară de livrări, furnizarea de
informații în domeniul depozitării, servicii de
închirieri de instalații de depozitare, servicii de
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară
a bunurilor personale, depozitare de marfă
înainte de transport, servicii de depozitare
de alimente congelate, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
spații de stocare în depozite, servicii de
păstrare pentru depozitare la rece, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, servicii
de consultanță în materie de depozitare,
servicii de informare referitoare la depozitarea
congelată, servicii de închiriere de paleți
și containere pentru depozitarea produselor,
furnizare de informații despre închirierea de
spații de depozitare, prestare de servicii
și furnizare de instalații pentru depozitare,
depozitare în magazii de produse provenite
de la ferme, servicii de închiriere de vehicule,
servicii de închirierea de camioane, servicii
de închiriere de vehicule rutiere, servicii de
închiriere de autovehicule rutiere, servicii de
închiriere de spații pentru stocare, servicii de
închiriere de mașini de ambalat, servicii de
închiriere de lăzi pentru depozitare, servicii
de închirierea de spații pentru depozitare,
servicii de închiriere de congelatoare pentru
uz comercial, servicii de închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare
și transport, transport frigorific de mărfuri
congelate, depozitare de alimente congelate în
magazii, furnizare de instalații pentru depozitare
de produse congelate, depozitare criogenică,
depozitarea fluidelor, depozitarea lichidelor,
depozitarea ambarcațiunilor, depozitarea
deșeurilor, depozitarea mărfurilor, închirierea de

depozite, depozitare de vehicule, depozitare
de blănuri, depozitare de deșeuri, servicii
de transport și depozitare, depozitare de
iahturi, depozitare de broșuri, depozitare de
containere, depozitarea deșeurilor contaminate,
organizarea depozitării combustibililor,
organizarea depozitării bagajelor, depozitarea
energiei electrice, depozitare în vrac, depozitare
de aparate casnice, depozitare de combustibil
lichid, depozitare de celule umane, depozitare
de deșeuri radioactive, depozitare de produse
farmaceutice, servicii de depozitare de
colete, transportul și depozitarea gunoiului,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, depozitarea
apei în rezervoare, organizarea depozitării
de hidrocarburi, depozitarea produselor în
lăzi, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
închiriere de spații pentru depozitare, servicii
de depozitare în garaj, depozitare de piese de
vehicule, depozitare de sisteme de macarale,
servicii de depozitare a bagajelor, servicii de
depozitare securizată (transport), închirieri de
containere de depozitare, depozitare anterioară
tranzitului de marfă, depozitare de marfă
după transport, depozitare și livrare de bunuri,
livrare și depozitare de bunuri, transport și
depozitare de bunuri, închiriere de containere de
depozitare, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare de produse, depozitare
de valize pentru pasageri, depozitare de
bagaje pentru pasageri, servicii de depozitare
pentru aeronave, servicii de depozitare în lăzi,
depozitare de produse în magazii, depozitare
de energie și combustibili, parcare și depozitare
de vehicule, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, depozitarea și păstrarea articolelor
de îmbrăcăminte, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, depozitare de containere
și de mărfuri, închirieri de containere de
depozitare portabile, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de închiriere
de containere pentru depozitarea deșeurilor,
furnizare de instalații pentru depozitare la
rece, servicii de închiriere de cutii de carton
pentru depozitare, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de produse
provenite de la ferme, servicii de închirierea de
containere pentru depozitare și înmagazinare,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, servicii de aprovizionare
cu combustibil a navelor (depozitare), servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
servicii de închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, depozitare în spații
de refrigerare a fructelor de mare, depozitare
de ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de vinuri în condiții de
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temperatură și umiditate controlată, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-
uri și de hotline-uri, servicii de manipularea
containerelor, servicii de manipularea bagajelor
pasagerilor, servicii de manipulare (transport)
de gunoi, servicii de consiliere referitoare la
manipularea mărfurilor, servicii de închiriere
de containere pentru manipularea deșeurilor,
servicii de manipulare a mărfii de import și
export, servicii de manipulare și de încărcare a
mărfii, depozitare de produse agricole, distribuție
(transport) de apă pentru agricultură.

de informații online despre servicii de
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de transport cu troliul pentru agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
servicii de agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță și servicii consultative referitoare
la agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii de închiriere de echipamente
pentru agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial
în agricultură și horticultură, exterminarea
paraziților în agricultură, horticultură și
silvicultură și furnizarea de informații despre
aceasta, pulverizare aeriană sau la sol de
îngrășăminte și alte produse chimice pentru
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire la
utilizarea îngrășămintelor naturale folosite în
agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
agricultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ natural în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ artificial în agricultură, horticultură
și silvicultură.

───────

44.  Servicii agricole, horticole și silvice
referitoare la recultivarea siturilor industriale
abandonate, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, împrăștiere de produse
chimice pentru uz agricol, pulverizare aeriană
de produse chimice agricole, închiriere de
material pentru exploatări agricole, închiriere
de utilaje agricole pentru pulverizare, servicii
de consultanță în sectorul agricol, servicii de
informare în sectorul agricol, servicii agricole
și veterinare, consiliere în domeniul agricol,
consultanță agricolă, servicii agricole, servicii de
cultivare agricolă, servicii de culturi hidroponice,
furnizare de parcele experimentale pentru
testarea culturilor, servicii de consultanță cu
privire la culturile din agricultură, servicii
de consultanță cu privire la culturile din
horticultură, furnizare de parcele experimentale
pentru testarea culturilor prin aplicare de
substanțe chimice, servicii pentru agricultură,
fumigație în agricultură, distrugerea dăunătorilor
în agricultură, combaterea dăunătorilor în
agricultură, combaterea termitelor în agricultură,
combaterea șobolanilor în agricultură,
pulverizare de insecticide în agricultură,
consultanță profesională în domeniul agriculturii,
servicii de informare cu privire la agricultură,
servicii de agricultură, horticultură și silvicultură,
consultanță în domeniul agriculturii, horticulturii
și silviculturii, pulverizare de insecticide folosite
în domeniul agriculturii, control de infestari
cu purici în agricultură, distrugerea paraziților
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea buruienilor în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de consiliere cu privire la
agricultură, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, pulverizare de produse
de protecție a plantelor în agricultură, împrăștiere
de insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, furnizare
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(210) M 2021 01221 (111)177025
(151) 16/02/2021
(732) STEFAN HANC, STR. BARBU

LAUTARU NR. 39, JUDEȚUL CLUJ,
TURDA, 401160, CLUJ, ROMANIA

(540)

H HANC

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante de uz
cosmetic, preparate pentru îngrijirea animalelor,
produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, produse de toaletă de uz
cosmetic, ceară de folosit în cizmărie, ceară
utilizată în cizmărie, ceară utilizată în croitorie,
ceară utilizată în cizmărie, aer presurizat, în
recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire, agenți caustici pentru curățare,
agenți de decapare pentru vopsea, agenți de
uscare pentru mașini de spălat vase, agenți de
îndepărtare a cristalelor de sare, agenți pentru
îndepărtarea cerii, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amidon pentru curățare, amoniac (alcalii
volatile) utilizat ca detergent, amoniac pentru
curățenie, apă de javel, apă parfumată pentru
lenjerie, batiste impregnate cu produse pentru
curățarea ochelarilor de vedere, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
bețișoare universale cu vată de uz personal,
burete impregnat cu săpun, ceară antiderapantă
pentru dușumele, ceară de parchet, ceară
naturală pentru podele, ceară pentru lustruit,
ceară pentru parchet, ceară preparată pentru
lustruire, cenuși vulcanice pentru curățare, ceruri
de parchet și mobilă, coloranți pentru toaletă,
compoziții de curățare pentru toalete, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții pentru

strălucirea podelelor, compoziții pentru tratarea
pardoselilor, cârpe impregnate pentru lustruit,
compuși parfumați din heliotropină, creme
de lustruit, cretă pentru curățare, produse
de curățat, soluții de degresare (decapanți),
decapanți pentru ceară de pardoseli (preparate
pentru curățare), produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație,
detartranți de uz casnic, detartranți praf folosiți
pentru mașina de spălat, detergent pentru
spălare, detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru țevi de evacuare, detergenți, alții decât
cu utilizare în procesele de fabricare și în
scopuri medicale, detergenți de uz casnic,
detergenți de uz menajer, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație și
decât cei de uz medical, detergenți fabricați din
petrol, detergenți lichizi pentru mașina de spălat
vase, detergenți pentru mașina de spălat vase,
detergenți pentru mașini de spălat vase sub
formă de gel, detergenți pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, detergenți pentru vasul
wc, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți sub formă de spumă, produse pentru
redarea luciului frunzelor, geluri de curățare
pentru wc-uri, geraniol pentru parfumare, lavete
impregnate cu detergent pentru curățarea
obiectivelor fotografice, lavete impregnate cu
preparate pentru lustruire, destinate curățeniei,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, odorizante
de casă, lichid de spălare, lichid pentru
spălarea vaselor, lichide antiderapante pentru
dușumele, lichide de curățare, lichide de
curățare pentru literele mașinilor de scris,
lichide degresante, lichide pentru curățarea
obiectivelor fotografice, produse pentru a conferi
luciu frunzelor, preparate pentru lustruire,
preparate pentru lustruit, neofalină pentru
îndepărtarea petelor, ceară pentru parchet,
parfumuri pentru automobile, pânză îmbibată
cu detergent, pentru curățat, parfumuri pentru
carton, parfumuri pentru ceramică, pile (buffer)
pentru șlefuire, de uz cosmetic, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru sticlă, preparate de curățare pentru
zidărie, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de strălucire pentru fructe, preparate
decapante, preparate degresante de uz casnic,
preparate detartrante de uz casnic, preparate
pentru curățarea sticlei, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, preparate pentru curățarea
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frunzelor plantelor, preparate pentru curățarea
scurgerilor, preparate pentru decolorare,
preparate pentru desfundarea scurgerilor și
chiuvetelor, preparate pentru răzuirea podelelor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate
pentru îndepărtarea lacului, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de
menaj, preparate pentru înălbire (decoloranți)
de uz casnic, preparate pentru înălbire de
uz casnic, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, preparate pentru
tratarea lemnului folosite pentru lustruire,
preparate pentru ștergerea petelor, produs
pentru îndepărtarea petelor, produse antirugină
(pentru îndepărtarea ruginii), produse antistatice
de uz menajer, produse de clătire pentru
mașini automate de spălat vase, produse de
curățare a cromului, produse de curățare de
uz casnic, produse de curățare dizolvante sub
formă de emulsie, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare pentru parbriz,
produse de curățare pentru piatră, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curățare sub formă de spray
pentru materiale textile, produse de curățat
pentru cuptoare, produse de curățat pentru
cuști de animale, produse de curățat pentru
toalete, produse de degresare, altele decât cele
folosite în procesele de fabricație, produse de
desfundat chiuvete, produse de lustruire pentru
instrumente muzicale, produse de lustruire
pentru suprafețe din crom, produse de lustruit,
produse de lustruit metalul, produse de lustruit
pentru chitare, produse de spălat legume și
fructe, produse de înălbire de uz casnic,
produse decolorante, produse degresante pe
bază de solvenți, produse lichide pentru
lustruirea podelelor, produse pentru clătire,
produse pentru conferirea luciului (produse de
lustruire), produse pentru curățarea anvelopelor
cu margine albă, produse pentru curățarea
fierbătoarelor, produse pentru curățarea
geamurilor (de lustruire), produse pentru
curățarea litierelor, produse pentru curățarea
litierelor care includ dezodorizant, produse
pentru curățarea mobilierului, produse pentru
curățarea pardoselilor, produse pentru curățarea
petelor, produse pentru curățarea tapițeriei,
produse pentru curățarea și luciul frunzelor
plantelor, produse pentru decolorare, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
produse pentru lustruirea mobilei, produse

pentru lustruirea podelelor, produse pentru
îndepărtarea adezivilor folosiți la aplicarea
accesoriilor false, produse pentru îndepărtarea
calcarului, produse pentru spălare, produse
pentru îndepărtarea cerii, produse pentru
îndepărtarea mucegaiului, produse pentru
îndepărtarea petelor provocate de animalele
de companie, produse pentru îndepărtarea
ruginii, produse pentru îndepărtarea vopselei,
produse sub formă de spray pentru curățarea
geamurilor, pudră de oxid de fier pentru lustruirea
metalelor și a sticlei optică, pudră exfoliantă,
pudre de lustruire, pulbere pentru spălarea
rufelor, produse pentru îndepărtarea ruginii,
săpun de uz casnic, săpun lichid pentru spălarea
vaselor, săpun pentru curățarea suprafețelor cu
depuneri de grăsime sau gudron, săpun pentru
întreținerea harnașamentului, săpun praf de uz
cosmetic, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șampon de covoare, șervețele de
hârtie impregnate pentru curățarea vaselor de
bucătărie, șervețele impregnate cu preparate
de curățare, șervețele pentru șters ochelarii
impregnate cu detergent, șervețele umede
impregnate cu detergent pentru spălat vase,
șervețele umede impregnate cu un produs
de curățat, sodă caustică, soluții de curățare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții de detergent pentru
curățarea croselor de golf, soluții pentru
curățarea covoarelor, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), solvenți de
degresare, alții decât cei folosiți în procesele
de fabricație, solvenți pe bază de alcool
utilizați ca produse de curățare, solvenți
pentru îndepărtarea lacurilor, solvenți pentru
îndepărtarea vopselelor, spray pentru luciu,
spray-uri de curățare, spray-uri de curățat
pentru împrospătarea protecțiilor de maxilar
pentru sportivi, spray-uri de degresare, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea țesăturii,
substanțe de curățare pentru congelatoare,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe degresante, substanțe naturale de
lustruit pentru podele, substanțe parfumate din
geraniol, substanțe pentru curățarea mochetelor,
substanțe pentru curățarea sticlei, substanțe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanță pentru lustruit
podele, tablete pentru mașini de spălat vase,
produse pentru curățarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terebentină folosită la
degresare, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri de curățare, uleiuri de pin pentru curățarea
pardoselilor, uleiuri naturale de curățare,
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aromatizanți de uz menajer, bețișoare de tămâie,
bețișoare parfumate, ceară parfumată, conuri
de pin parfumate, conuri parfumate, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, extracte de
flori, lemn parfumat, săculețe pentru parfumarea
lenjeriei, odorizanți de cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, perne impregnate
cu substanțe aromate, perne impregnate cu
substanțe parfumate, perne pentru aromoterapie
cu săculețe de pânză cu amestecuri florale în
interior, perne umplute cu substanțe aromate,
perne umplute cu substanțe parfumate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
preparate pentru împrospătarea covoarelor și
mochetelor, produse de parfumare pentru
cameră, produse pentru îndepărtarea mirosului
de animale, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum de
cameră, spray parfumat pentru casă, săculețe
parfumate, săculeți cu potpuriuri care se introduc
în perne de aromoterapie, săculeți parfumați
pentru mască de ochi, spray-uri parfumate
pentru lenjerie, sprayuri odorizante pentru
cameră, tămâie dhoop, aplicatoare de cremă
de pantofi care conțin cremă de pantofi, ceară
de ghete, ceară pentru pantofi, produse pentru
conservarea pieii prelucrate (ceruri), creme
pentru articole din piele, creme pentru curățarea
pantofilor, creme pentru încălțăminte, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, cremă
de pantofi, cremă neagră pentru pantofi (cremă
de pantofi), cremă pentru pantofi, cremă și
ceară de pantofi, creme pentru pielea prelucrată,
preparate de curățare pentru piele, preparate
pentru albirea articolelor din piele, produse
de ceruit încălțămintea, produse de finisare
a pieii, produse de întreținere a încălțămintei,
produse pentru conservarea pieilor (ceruiri),
produse pentru curățarea pantofilor (preparate),
produse pentru lustruirea articolelor din piele,
soluții de detergent pentru curățarea articolelor
de încălțăminte, spray-uri pentru încălțăminte,
substanțe de conservare a pieilor, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele, aditivi
pentru dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi
pentru spălarea rufelor, agenți de avivare pentru
materiale textile, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de clătire pentru utilizare la spălarea
hainelor, agenți de conservare la spălare, agenți
de spălare pentru materiale textile, albăstreală
de rufe, amidon natural pentru spălarea rufelor,
amidon pentru strălucirea rufelor, apret, apretură
de rufe, balsamuri pentru rufe, bile de spălat rufe
care conțin detergent de rufe, ceară pentru rufe,

produse chimice de uz casnic pentru redarea
strălucirii culorilor (spălarea rufelor), produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), preparate de curățare
uscată, detergenți comerciali de rufe, detergenți
de rufe pentru curățare de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, emolienți pentru țesături, fluide
pentru curățătorie chimică, gelatină pe bază
de alge destinat utilizării în spălătorii (funori),
lichide pentru spălarea rufelor, preparate de
condiționare pentru țesături, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, produse
pentru înmuierea rufelor, înălbitor pentru rufe,
preparate pentru spălare de uz menajer, produse
chimice pentru spălarea rufelor, produse de
spălat rufe pentru atragerea murdăriei, produse
pentru a da luciu rufelor, produse pentru
curățarea materialelor textile, produse pentru
netezire (apret), produse pentru spălat rufele
care atrag culorile, albăstreală pentru rufe,
săpun detergent, săpun lichid pentru rufe,
săpunuri de rufe, scoarță de quillaja pentru
spălare, servețele antitransfer de culoare,
sineală, sodă cristalizată, pentru curățare, sodă
pentru albire, sprayuri antistatice pentru rufe,
săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săruri pentru înălbire, uleiuri esențiale utilizate
ca parfum în spălătorii, șervețele antistatice
pentru uscător, ceară auto, ceară auto cu
vopsea de etanșare, ceară de carnauba pentru
industria automobilelor, ceară pentru mașină,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, lichide
pentru spălarea parbrizelor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru lustruirea automobilelor, produse pentru
lustruirea caroseriei, soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon
pentru vehicule, aditivi de baie pentru
animale, apă de gură nemedicinală pentru
animale de companie, deodorante de uz
cosmetic pentru animale, deodorante pentru
animale de companie, dezodorizante pentru
animale, preparate și produse pentru îngrijirea
blănii, produse cosmetice pentru animale,
produse de îngrijire a pielii pentru animale,
produse pentru împrospătarea respirației (pentru
animale), produse pentru îngrijirea dentară a
animalelor, sprayuri de îngrijire pentru animale,
șampoane pentru animale (preparate de toaletă
nemedicinale), șampoane pentru animalele de
casă, șampoane pentru animalele de companie
(preparate de toaletă nemedicinale), articole de
parfumerie și odorizante, ambră (parfumerie),
ape de colonie, apă de colonie, apă de
lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
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apă de toaletă care conține ulei de șarpe,
apă parfumată, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, articole de parfumerie pe bază de
cedru, batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, baze pentru parfumuri de flori,
apă de colonie, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de flori (parfumerie), extracte de
parfum, produse pentru fumigație (parfumuri),
heliotropină, iononă (parfumerie), loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, mentă pentru
parfumerie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
mosc sintetic, produse de parfumerie, parfumuri,
baze pentru parfumuri de flori, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse de
parfumerie sintetice, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
sfere parfumate (substanțe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanțe aromatizante pentru
parfumuri, ape de parfumuri de flori, ulei
de lavandă de uz cosmetic, ulei de mentă
(parfumerie), ulei de trandafiri de uz cosmetic,
uleiuri naturale pentru parfumuri, vanilină
sintetică (parfumerie), șervețele parfumate,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
apă micelară, basma (vopsea cosmetică), baze
de machiaj pentru buze (se folosesc înainte
de aplicarea rujului sau gloss-ului pentru a
preveni mânjirea sau ștergerea timpurie a
acestora), bumbac sub formă de tampoane
de uz cosmetic, bureți impregnați cu produse
de toaletă, colagen hidrolizat de uz cosmetic,
coloranți cosmetici, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb de
înfrumusețare, creme cosmetice pentru fata
si corp, creme de protecție solară pentru
bebeluși, creme fluide (cosmetice), creme pentru
recuperare de uz cosmetic, creme pentru spălare
de uz cosmetic, deodorante și antiperspirante de
uz cosmetic, farduri, creme și loțiuni cosmetice,
demachiant pentru catifelarea pielii (produs
cosmetic), emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, extracte din plante de uz cosmetic,
gel de baie și de duș, gel de levănțică,
gel exfoliant, geluri de corp, geluri pentru
corp și față (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, lapte de înfrumusețare, loțiuni de
înfrumusețare, produse pentru machiaj, măști
cosmetice de curățare pentru față, măști pentru

față și corp, ocluzoare cu gel pentru ochi de uz
cosmetic, particule pentru gomaj, piatră ponce
artificială, pietre ponce de uz personal, preparate
colorante de uz cosmetic, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), preparate
fitocosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, preparate pentru
baie, preparate și tratamente pentru păr,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate pentru baie și duș,
preparate pentru duș, preparate pentru spălat,
de uz personal, preparate pentru înfrumusețare
nemedicinale, preparate pentru îngrijirea pielii,
procolagen de uz cosmetic, produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), produse
cosmetice pentru piele, produse cosmetice
sub formă de creme, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse de spălare
a părului și corpului, produse de vaporizare
pentru corp, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, produse exfoliante pentru
picioare, produse nemedicamentoase destinate
utilizării la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse pentru curățarea mâinilor, produse
pentru curățenie și igienă personală, produse
pentru spălarea mâinilor, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
pudră cremoasă pentru față, pudră de mâini,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, sclipici
pentru corp, sclipici sub formă de spray
pentru uz cosmetic, ser antiîmbătrânire de uz
cosmetic, serumuri de înfrumusețare, seruri de
uz cosmetic, spray pentru fixarea machiajului,
spumă de baie și de duș, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, șervețele impregnate cu preparate pentru
demachiere, șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, șervețele pentru
față, șervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, spume de curățare a pielii, spume de
curățare pentru corp, spume pentru duș, spumă
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
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uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri
pentru corp și pentru față, uleiuri pentru masaj
corporal, unt de față de uz cosmetic, unt
pentru față și corp de uz cosmetic, produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante de uz cosmetic, deodorante
cu bilă (produse de toaletă), deodorante
antiperspirante de uz cosmetic, deodorante
de uz personal, deodorante de uz personal
(parfumerie), deodorante de uz personal
sub formă de batoane, deodorante pentru
oameni de uz cosmetic, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante
pentru picioare, deodorante pentru îngrijirea
corpului, preparate antiperspirante de uz
cosmetic, produse antiperspirante, pudră pentru
picioare (nemedicinală), spray dezodorizant
pentru picioare, sprayuri deodorante pentru
zona intimă feminină, sprayuri pentru corp,
săpunuri deodorante, adezivi pentru gene,
păr și unghii false, anticearcăne, anticearcăne
corectoare (cosmetice), batoane corectoare,
baze pentru machiaj sub formă de paste,
benzi adezive pentru lifting facial de uz
cosmetic, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, corectoare anticearcăne,
corectoare pentru linii și riduri, corector facial,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
cosmetice colorate, cosmetice decorative,
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, creioane cosmetice pentru obraji, creioane
de contur pentru buze, creioane de conturare
a buzelor, creioane de machiaj, creioane de
ochi de uz cosmetic, creioane de uz cosmetic,
creioane dermatografe, creioane pentru buze,
creioane pentru gene, creioane pentru
obraz, creioane pentru ochi, creioane pentru
sprâncene, cremă corectoare, cremă de bază,
creme autobronzante, creme autobronzante
(cosmetice), creme cosmetice, creme de soare,
creme pentru bronzare, creme pentru bronzarea
pielii, cremă gel matifiantă, cremă pentru ten
deschis, cretă de fardat, demachiante pentru
ochi, produse de demachiere, dermatografe,
etuiuri pentru ruj, eye-liner (cosmetice), fard
cremos de obraz, fard de obraz, fard de obraz
lichid, fard de pleoape, fard gras, fard pentru
efect de pleoapă dublă, farduri cosmetice, farduri
cosmetice pentru ochi, farduri cosmetice pentru
pleoape, farduri de obraz, farduri de sprâncene,
farduri de pleoape sub formă de creioane și
pudră, farduri pentru obraz și buze, farduri pentru
ochi, farduri pentru pleoape, farduri pentru truse
de machiaj, fond de ten, fond de ten (machiaj),

fond de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de ten
sub formă de cremă, fonduri de ten, gel pentru
sprâncene, geluri pentru demachiere, produse
cosmetice pentru gene, loțiuni autobronzante
(cosmetice), lapte demachiant, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), luciu de buze, luciu pentru
buze (produse cosmetice), machiaj de scenă,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față,
machiaj pentru ochi, machiaj pentru piele,
mascara pentru gene lungi, măști cosmetice,
măști de frumusețe, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, preparate autobronzante (cosmetice),
preparate de machiaj pentru față și corp,
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă
de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de geluri, produse de machiaj
pentru față și corp, produse de acoperire
a coșurilor și a petelor sau imperfecțiunilor
tenului, produse demachiante pentru ochi,
produse de stilizare pentru ochi, pudră albă
de față de uz cosmetic, pudră de machiaj,
pudră liberă pentru față, pudră pentru față,
pudră pentru față (nemedicinală), pudră pentru
față sub formă de hârtie acoperită cu pudră,
pudre compacte (produse cosmetice), pudre
cosmetice pentru față, pudre pentru față, pudre
pentru machiaj, pudră pentru machiaj, pudriere
cu machiaj, pudră pentru sprâncene, pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), rezerve
pentru pudriere (cosmetice), rimel, rimel pentru
sprâncene, rimeluri, ruj de buze, rujuri, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru față, sclipici pentru față și corp,
seturi de machiaj, soluții de bronzare, spume
(cosmetice), sânge fals utilizat în teatru, tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuș lichid pentru ochi,
uleiuri de cuticule, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, vopsea pentru față,
vopsele de corp (produse cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, bile efervescente de baie,
concentrat de baie (nemedicinal), creme de baie
(nemedicinale), fulgi pentru baie, geluri de baie
(nemedicinale), geluri de baie, geluri spumante
pentru baie, ierburi pentru baie, lapte de baie,
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lichide spumante pentru baie, loțiuni de baie
(nemedicinale), perle de baie, preparate pentru
baie (nu de uz medical), preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical), preparate
spumante pentru baie, produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), produse de baie,
nemedicamentoase, produse pentru baie de
uz cosmetic, pudră pentru baie (nemedicinală),
saruri de baie (nu de uz medical), spumant
de baie, spumant de baie pentru bebeluși,
spumă de baie, săpun de baie, săruri de baie
(nemedicinale), săruri de baie parfumate, săruri
pentru baie nemedicinale, săruri pentru baie,
altele decât cele pentru uz medical, spumante
de baie (nemedicinale), ulei de baie, uleiuri
aromatice pentru baie, uleiuri de baie care nu
sunt medicinale, uleiuri de baie de uz cosmetic,
uleiuri de baie nemedicinale, abțibilduri pentru
decorarea unghiilor, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru fixarea unghiilor
false, adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
cremă pentru albirea pielii, aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii, alifii, unguente
(nemedicinale), balsam contra iritație de scutec
pentru bebeluși, produse astringente de uz
cosmetic, balsam de buze (nemedicamentos),
balsam pentru buze (nemedicinal), balsam de
curățare, balsamuri de buze, balsamuri de
buze cu procție solară (cosmetice), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri nemedicinale pentru
picioare, balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru piele (nemedicinale), balsamuri pentru
unghii, batoane cu protecție solară, bază de
machiaj, bază pentru unghii (cosmetice), benzi
pentru efect de pleoapă dublă, comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu protecție solară rezistentă la
apă, cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă
de noapte, cremă din ulei de cal pentru
îngrijirea pielii, cremă de microdermoabraziune,
cremă hidratantă după bărbierit, cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
cremă pentru față care nu este medicinală,
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului,
cremă pentru unghii, cremă pentru ochi, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
antirid, creme cosmetice de mâini, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, creme cosmetice pentru piele uscată,
creme balsam pentru pete (de uz cosmetic),
creme cu protecție solară, creme de corp

(nemedicinale), creme de curățare, creme de
îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme de noapte (cosmetice),
creme de față și de corp, creme de curățare
pentru piele, creme de piele nemedicinale,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme de zi, creme de scutece
(nemedicinale), creme dermatologice (altele
decât cele medicinale), creme după plajă, creme
după ras, creme exfoliante, creme folosite
după expunerea la soare, creme hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetice), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme (nemedicinale) pentru
curățarea pielii, creme nemedicinale, creme
nemedicinale de curățare, creme nemedicinale
pentru picioare, creme nutritive (nemedicinale),
creme pentru albirea pielii, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
buze, creme pentru corp, creme pentru
corp (produse cosmetice), creme pentru corp
parfumate, creme împotriva îmbătrânirii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme pentru față,
creme pentru față (produse cosmetice), creme
pentru demachiere, creme pentru față de uz
cosmetic, creme pentru fortificarea pielii, creme
pentru mâini de uz cosmetic, creme pentru măști
corporale, creme pentru ochi (nemedicinale),
creme pentru pistrui, creme pentru piele, creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
și loțiuni pentru bronzat, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), creme tip cold cream
de uz cosmetic, creme tip cold cream, altele
decât cele pentru uz medical, creme tonifiante
(produse cosmetice), creme-sufleu pentru corp,
decalcomanii pentru unghii, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), emoliente pentru
piele (non-medicamente), emoliente, emolienți
pentru ten, emulsii de corp, emulsii faciale
(de uz cosmetic), emulsii pentru catifelarea
pielii, esențe pentru îngrijirea pielii, exfoliante
pentru curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea
pielii, foițe de pudră pentru față, fond de ten
iluminator pentru piele, gel pentru bronzare,
gel pentru unghii, geluri de curățare, geluri
cosmetice pentru ochi, geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri pentru fata, geluri pentru
bronzare, geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), geluri pentru ochi,
gene, adezivi pentru fixarea genelor false, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, granule pentru
curățarea feței, gene false, hidratante (produse
cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii, hârtie
abrazivă de tip șmirghel pentru unghii, intăritor
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pentru unghii, întăritor pentru unghii (cosmetice),
lac de bază pentru unghii, lac de unghii, lac
de unghii de uz cosmetic, lac pentru albirea
unghiilor, lapte de corp, lapte de curățare de uz
cosmetic, lapte de corp pentru bebeluși, lapte de
curățare pentru uz cosmetic, lapte de curățare
pentru față, lapte de curățare pentru îngrijirea
pielii, lapte de migdale de uz cosmetic, lapte de
mâini, lapte de var, lapte hidratant după bărbierit,
lapte hidratant, lapte pentru bronzat, loțiune
de baie, lipici pentru întărirea unghiilor, loțiune
de ras, loțiune pentru curățarea tenului, loțiune
pentru piele, loțiune tonică cu pulverizator,
loțiune tonică pentru față, corp și mâini, loțiuni
cosmetice pentru bronzare, loțiuni cosmetice
pentru față, loțiuni de bărbierit, loțiuni cu protecție
solară (de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de corp, loțiuni
de corp sclipitoare, loțiuni de curățare, loțiuni
de zi, loțiuni de uz cosmetic, loțiuni după
plajă, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), loțiuni nemedicamentoase pentru
picioare, loțiuni nemedicamentoase stimulatoare
pentru piele, loțiuni împotriva îmbătrânirii, lotiuni
parfumate pentru corp, loțiuni nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru curățarea pielii,
loțiuni nemedicinale pentru piele, loțiuni pentru
bebeluși, loțiuni pentru bronzare, loțiuni pentru
copii de uz cosmetic, loțiuni pentru mâini,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
măști de corp (de uz cosmetic), loțiuni pentru
ochi, loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului,
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni
pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru piele de
uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, materiale de acoperire
pentru unghii, măști cu gel pentru ochi, măști
de curățare, măști de față pentru toaletă, măști
de picioare pentru îngrijirea pielii, măști de
mâini pentru îngrijirea pielii, măști de piele
(cosmetice), măști de înfrumusețare pentru față,
măști hidratante, măști hidratante pentru piele,
măști pentru față, nămol cosmetic de corp, măști
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice, ojă creion, ojă de unghii, pietre
de alaun (astringente), pile abrazive pentru
unghii, plase cu sârmă, plasturi cosmetici care
conțin preparate cu ecran solar și protecție

solară destinate utilizării pe piele, praf de
talc, plase de sârmă, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la
razele solare, preparate cosmetice pentru
îngrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cu protecție
solară, preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea
pielii în timpul expunerii la soare, preparate cu
protecție solară puternică sau totală, preparate
hidratante (cosmetice), preparate de îngrijire
a pieii pentru îndepărtarea ridurilor, preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru hidratarea pielii înainte de bronzare,
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
preparate pentru repararea unghiilor, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
primer pentru unghii (cosmetice), produse
cosmetice de protecție a buzelor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, produse cosmetice pentru spălarea
feței, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, produse cosmetice pentru duș, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
cosmetice sub formă de aerosoli pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
produse cu efect tonifiant pentru piele, produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru ochi,
produse de curățare sub formă de cremă
(nemedicinală), produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție
solară (cosmetice), produse de îndepărtare
a lacului de unghii, produse de protecție
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solară, produse după plajă, de uz cosmetic,
produse exfoliante, produse exfoliante pentru
corp, produse exfoliante de uz cosmetic, produse
exfoliante pentru față (nemedicinale), produse
exfoliante pentru față, produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), produse hidratante,
produse hidratante anti-îmbătrânire, produse
hidratante antiîmbătrânire de uz cosmetic,
produse hidratante nemedicinale, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice),
produse nemedicinale pentru protejarea buzelor,
produse nemedicinale pentru curățarea pielii,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței, produse pentru bronzare
(cosmetice), produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse pentru curățarea pielii,
produse pentru curățarea pielii (nemedicinale),
produse pentru hidratare după expunerea
la soare, produse pentru hidratarea pielii,
produse pentru îmbunătățirea texturii pielii,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse
pentru înmuierea cuticulelor, produse pentru
întărirea unghiilor, pudră de corp, produse
pentru tonifierea pielii, pudră de talc pentru
toaletă, pudră de talc parfumată, pudră de
talc pentru bebeluși (nemedicinală), pudră de
talc pentru corp, pudră de talc pentru toaletă,
pudră de toaletă, pudră parfumată (de uz
cosmetic), pudră pentru bebeluși, pudră pentru
corp (nemedicinală), pudră pentru măști de corp
(de uz cosmetic), pulbere de catifea pentru
decorarea unghiilor, pulbere pentru decorarea
vârfurilor de unghii sculptate, rezerve de
cremă pentru îngrijirea pielii, pentru dozatoare,
rezerve de produse pentru corp, pentru
dozatoare, sclipici pentru unghii, ruj cu protecție
solară (cosmetice), ser anti-îmbătrânire, ser
calmant pentru piele, ser calmant pentru piele
(produs cosmetic), ser corector pentru conturul
ochilor, ser de față de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, soluții pentru
spălături oculare, care nu sunt de uz medical,
săruri de baie, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii, săruri de duș, nu de uz medical,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
spray-uri de protecție solară, sprâncene false,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, sprâncene false adezive, spume
de curățare, spume de uz cosmetic, cu protecție
solară, spumă de curățare, spumă pentru
îngrijirea pielii, spumă de curățat, strat superior
pentru lac de unghii, straturi de acoperire pentru
sculptarea unghiilor, tonice pentru uz cosmetic,

ulei de citronelă de uz cosmetic, tărâțe de orez
brun pentru lustruirea pielăriei (arai-nuka), ulei
de corp sub formă de spray, ulei de eucalipt de uz
cosmetic, ulei de curățare, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, ulei pentru corp de uz cosmetic, uleiuri
bronzante, uleiuri cosmetice pentru epidermă,
uleiuri de bronzare de uz cosmetic, uleiuri de
protecție solară (cosmetice), uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), uleiuri de uz
cosmetic, uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii,
uleiuri parfumate pentru ingrijirea pielii, uleiuri
eterice utilizate pentru împrospătarea aerului,
uleiuri pentru bebeluși, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru hidratarea
pielii după expunerea la soare, uleiuri pentru
protecție solară (cosmetice), uleiuri pentru uz
cosmetic destinat copiilor, uleiuri pentru mâini
(nemedicinale), unghii false, unghii false din
metale prețioase, unghii false de uz cosmetic,
unghii false pentru degetele de la picioare, unt de
cacao de uz cosmetic, unt de mâini și de corp,
unt de corp, vaselină rectificată, de uz cosmetic,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii, vopsele pentru gene, alifii de uz cosmetic,
balsam de păr, balsam pentru barbă, balsam
pentru păr, balsam de întreținere, balsamuri de
păr, balsam pentru tratarea părului, balsamuri
de păr (balsamuri-șampon), balsamuri de păr
pentru bebeluși, balsamuri pentru hidratarea
părului, balsamuri pentru păr, balsamuri pentru
păr destinate bebelușilor, balsamuri pentru
utilizare pe păr, balsamuri solide pentru păr,
balsamuri sub formă de spray pentru pielea
capului, vopsele pentru barbă, briantină, loțiuni
capilare, ceară pentru coafarea părului, ceară
pentru mustață, ceară pentru păr, creme de
protecție pentru păr, creme de păr, creme
de întreținere, creme pentru îngrijirea părului,
cremă pentru fixarea coafurii, cretă pentru păr
(de uz cosmetic), decoloranți de uz cosmetic,
decoloranți pentru păr, decoloranți pentru păr
de uz cosmetic, fixative de păr, fixative pentru
păr, gel pentru coafare, gel pentru coafarea
părului, gel pentru păr, geluri de protecție
pentru păr, geluri pentru aranjarea părului, geluri
pentru fixarea coafurii, geluri sub formă de
sprayuri pentru coafură, geluri pentru păr, loțiune
pentru fixarea părului, loțiune permanentă
pentru ondularea părului, loțiuni capilare, loțiuni
colorante pentru păr, loțiuni cosmetice de păr,
loțiuni de aranjare a părului, loțiuni de protecție
pentru păr, loțiuni pentru barbă, loțiuni fortifiante
pentru tratamentul părului, loțiuni pentru coafare,
loțiuni pentru ondularea părului, loțiuni pentru
îngrijirea părului, loțiuni tonice pentru păr,
loțiuni tonice pentru păr (nemedicinale), luciu
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de păr, măști pentru coafat, măști pentru
păr, măști pentru îngrijirea părului, neutralizator
pentru păr, preparate pentru ondularea părului,
vopsele pentru păr, preparate pentru fixarea
părului, preparate pentru descurcarea părului,
preparate nemedicamentoase pentru tratarea
părului, de uz cosmetic, preparate pentru
coafură permanentă și ondulare, pastă pentru
coafarea părului, perhidrol de uz cosmetic,
peroxid de hidrogen pentru aplicare pe păr,
pomade de păr pentru bărbați, pomadă sub
formă de baton, pomezi pentru păr, preparate
cosmetice pentru păr și pielea capului, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, preparate
de înfrumusețare pentru păr, preparate
nemedicamentoase pentru calmarea arsurilor
solare, preparate pentru modelarea părului,
preparate pentru nuanțarea părului, preparate
pentru neutralizarea părului, preparate pentru
ondulare permanentă, preparate pentru protecția
părului împotriva soarelui, preparate pentru
vopsirea părului, preparate pentru îndreptarea
părului, preparate pentru îndepărtarea vopselei
de păr, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îngrijirea bărbii, preparate
pentru îngrijirea părului, nu de uz medical,
preparate tip balsam pentru păr, produse
cosmetice pentru descurcarea părului, produse
cosmetice pentru păr, produse de descâlcire,
produse de nuanțarea părului, produse lichide
pentru păr, produse neutralizante pentru
ondulație permanentă, produse nutritive pentru
păr, produse pentru a face părul mătăsos,
produse pentru aranjarea părului, produse
pentru decolorarea părului, produse pentru
decolorarea șuvițelor de păr (preparate de
nuanțare), produse pentru hidratarea părului,
produse pentru protejarea părului colorat,
produse pentru protejarea părului vopsit, pudra
de par, pudră de spălat părul, rezerve de
fixativ de păr pentru dozatoare, rezerve de
șampon pentru dozatoare, rimel pentru păr, ser
de păr, șampoane de uz cosmetic, ser pentru
coafat, șampoane anti-mătreață, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane de
păr nemedicinale, șampoane de uz personal,
șampoane nemedicinale, șampoane emoliente,
șampoane pentru părul uman, șampoane
uscate, șampon pentru bebeluși, șampon
spumă pentru bebeluși, șampon solid, ser
pentru îngrijirea părului, seturi pentru ondulația
permanentă a părului, soluții de clătire pentru păr
(de uz cosmetic), soluții de ondulare permanentă
la rece, spume pentru aranjarea părului, spumă
(produs de toaletă) folosită în scopul aranjării
părului, spumă de coafat, spumă de protecție
pentru păr, spumă pentru păr, substanțe pentru

oxigenarea părului, tratamente cu ceară pentru
păr, tratamente de desecare a părului de uz
cosmetic, tratamente de menținere a părului de
uz cosmetic, tratamente pentru păr, tratamente
permanente pentru păr, ulei de fixare pentru păr,
ulei de păr, ulei japonez de fixare pentru păr
(bintsuke-abura), ulei pentru barbă, ulei pentru
păr, uleiuri de baie pentru îngrijirea părului,
uleiuri pentru pieptănat, uleiuri pentru îngrijirea
părului, balsam după ras, balsam pentru ras,
benzi de ceară pentru îndepărtarea părului de
pe corp, produse pentru bărbierit, săpun pentru
bărbierit, ceară pentru epilat, creme depilatoare,
creme de ras, creme pentru epilare, creme
pentru folosire înainte de ras, emulsii după
ras, gel după bărbierit, gel pentru bărbierit,
loțiune după bărbierit, loțiuni depilatoare, loțiuni
după ras, loțiuni înainte de ras, paste pentru
cureaua de ascuțit brice, pietre de alaun pentru
bărbierit, preparate pentru după ras, preparate
pentru folosire înainte de bărbierit, preparate sub
formă lichidă pentru ras, produse pentru depilat,
seturi pentru ras, compuse din creme de ras
și soluții după ras, spray-uri pentru bărbierit,
spume pentru folosire înainte de ras, spume
pentru ras, spumă de ras, săpunuri stick pentru
bărbierit (preparate), uleiuri de bărbierit, bureți
impregnați cu săpun, foițe de săpun de uz
personal, creme cosmetice pentru duș, geluri
cu săpun, geluri de uz cosmetic, geluri de baie
și duș, nu de uz medical, geluri pentru duș,
hărtii de săpun, săpun de migdale, produse
de curățare pentru mâini, produse de săpun,
produse exfoliante pentru mâini, rezerve de gel
de duș pentru dozatoare, rezerve de săpun
de mâini pentru dozatoare, săpun (sub formă
de cremă) pentru folosire la spălat, săpun
antiperspirant pentru picioare, săpun de duș,
săpun de înfrumusețare, săpun industrial, săpun
lichid de uz cosmetic, săpun lichid pentru băi de
picioare, săpun pentru igiena personală, săpun
pentru piele, săpun pentru utilizare fără apă,
săpun solid pentru spălarea corpului, săpun
în calupuri, săpunuri, șampoane pentru corp,
săpunuri antiperspirante, săpunuri carbolice,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
cu aloe, săpunuri de baie lichide, săpunuri
de față, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri fabricate
manual, săpunuri granulate, săpunuri lichide de
uz cosmetic, săpunuri lichide pentru mâini și
față, săpunuri nemedicinale, săpunuri-cremă de
corp, sapunuri parfumate, soluții pe bază de
săpun, soluții pentru spălături vaginale, pentru
igienă intimă sau odorizare, săpunuri parfumate,
săpunuri pentru mâini, săpunuri pentru toaletă,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, săpunuri
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sub formă de gel, preparate pentru igiena orală,
ape de gură, nu pentru uz medical, apă de gura,
apă de gură (nemedicinală), benzi de albire a
dinților, benzi de albire pentru dinți impregnate cu
preparate de albire a dinților (cosmetice), benzi
pentru împrospătarea respirației, comprimate
de pastă de dinți solidă, creme pentru albirea
dinților, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, geluri pentru albirea dinților, geluri
pentru curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, preparate pentru lustruirea protezelor
dentare, pastă de dinți ingerabilă, pastă de
dinți nemedicinală, paste de dinți, paste pentru
albirea dinților, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, praf de dinți, praf de dinți
hidratat, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii și a dinților, preparate de albire a
dinților, preparate de împrospătare a respirației
pentru igiena personală, preparate masticabile
pentru curățarea dinților, preparate pentru
curățarea dinților, preparate pentru igiena bucală
(nemedicamentoase), preparate pentru îngrijirea
danturii, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse pentru curățarea dinților, produse pentru
curățarea dinților și ape de gură, produse pentru
lustruirea dinților, produse pentru împrospătarea
gurii (respirație), nu de uz medical, produse
pentru împrospătarea respirației, produse pentru
împrospătarea respirației sub formă de bețișoare
de mestecat din extracte de lemn de mesteacăn,
produse pentru îngrijirea dinților, pudră pentru
curățarea dinților, pulbere pentru curățarea
dinților, seturi de produse cosmetice pentru
igiena bucală, sprayuri de gură nemedicinale,
sprayuri de gură, nu de uz medical, sprayuri
pentru gât (nemedicinale), sprayuri pentru
împrospătarea respirației, tablete revelatoare
pentru indicarea tartrului de pe dinți, de
uz personal, apă florală, aromatizanți (uleiuri
esențiale), arome alimentare (uleiuri esențiale),
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esențiale), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esențe eterice,
esențe și uleiuri eterice, esență de mentă
(ulei esențial), geraniol, helichrysum (uleiuri
eterice), ulei de iasomie, ulei de lavandă,
uleiuri esențiale de lămâie, potențiator de aromă
pentru alimente (uleiuri esențiale), preparate
pentru aromoterapie, produse aromatizante
pentru alimente, sub formă de esențe, produse
aromatizante pentru alimente, sub formă
de uleiuri esențiale, safrol, terpene (uleiuri
esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei de
amla de uz cosmetic, ulei brut din mentă,

ulei de arbore de ceai, ulei de cocos de uz
cosmetic, ulei de migdale, ulei de pin, ulei
de ricin de uz cosmetic, ulei de trandafiri,
ulei esențial de wintergreen, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic), uleiuri
de gaultheria, uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale de lemn
de santal, uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri
esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale de
yuzu, uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru uz
casnic, uleiuri esențiale pentru uz personal,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale utilizate la fabricarea de lichide
pentru țigări electronice, uleiuri esențiale utilizate
la fabricarea produselor parfumate, uleiuri
esențiale utilizate în procese de fabricare, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri eterice, uleiuri naturale
de uz cosmetic, uleiuri nemedicinale, uleiuri
parfumate, uleiuri parfumate care eliberează
arome sub acțiunea căldurii, uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice, uleiuri
pentru parfumuri și esențe, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale).

───────
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(210) M 2021 01223 (111)177545
(151) 22/02/2021
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

BELONG ANYTIME TIME
TO BE LONG BELONG

TO NOW AMAZING
FANTASTIC UNEXPECTED

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 26.13.25
(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru

deschis, magenta, galben, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 01227 (111)177248
(151) 17/02/2021
(732) DASK COSMETICS S.R.L.,

STR. DELEA NR. 11A, JUDEȚUL
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

DASK Different
Approach to Skincare

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare si
abrazive.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
suplimente alimentare și preparate dietetice de
uz medical, preparate și articole sanitare.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse cosmetice, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru îngrijirea pielii și a părului, servicii
de comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
farmaceutice, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu dispozitive medicale,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse pentru toaletă, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru îngrijirea oamenilor, servicii de
comerţ cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu parfumuri, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătura cu suplimente, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse pentru curățare, servicii de comert cu
amănuntul și cu ridicata în legătura cu uleiuri și
creme.

───────
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(210) M 2021 01228 (111)176789
(151) 17/02/2021
(732) STOICA C TUDOR PERSOANA

FIZICA AUTORIZATA, STR.
FONTEI 3, AP. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500308,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

somnoroși

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.07.06; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (HEX #a894ff),
alb (HEX #ffffff), galben (HEX #ffca5f)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte, altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 01230 (111)177067
(151) 17/02/2021
(732) OLGA FLORENTINA GUDYNN,

ȘOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 5, VILA 1, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA
CĂTĂLIN CONSTANTIN GUDYNN,
ȘOS. EROU NICOLAE IANCU
NR. 91H, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

OLGA GUDYNN
ȘCOALA VIITORULUI

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

41. Academii (educaţie), instruirea în artele
marţiale aikido, educaţie de tip şcoală cu
internat, servicii de rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile de
artă, distribuţie de filme, transfer de know-
how (instruire), servicii educaţionale furnizate
de asistenţi pentru nevoi speciale, pregătire
în judo (instruire), servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, dublări, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
căţărare cu ghid, predarea gimnasticii, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
[divertisment], organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke, servicii
de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar,
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servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de bibliotecă mobilă, servicii de model pentru
artişti, închirierea de filme, servicii de studiouri
de film, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, şcoli de
grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de loterii, organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, instruirea în sado (instruirea
în ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de divertisment sau culturale, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, închirierea
terenurilor de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor

de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 01234 (111)177341
(151) 17/02/2021
(732) VITICOLA SA, STR. GĂRII NR.

1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
COGEALAC, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

ARGOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu exceptia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────
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(210) M 2021 01238 (111)177325
(151) 17/02/2021
(732) T&T CONSULTING 2001 SRL,

PRELUNGIREA GHENCEA NR.
104A, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061711, ROMANIA

(540)

TT & CONSULTING

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații.
42. Servicii IT, servicii de proiectare.

───────

(210) M 2021 01239 (111)177045
(151) 17/02/2021
(732) SC ENERGO CON GRUP SRL,

STR PADURII NR.1, BL.A1, AP.402,
JUD. ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

SUNNYON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2021 01240 (111)177454
(151) 17/02/2021
(732) MASSIMO PLUS SRL, DRUMUL

DEALU BISTRII NR.13, SECTORUL
4, BUCURESTI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

JoyBek

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.01.16; 02.01.23

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

18. Piele şi imitaţii de piele, bagaje şi genţi de
transport, umbrele de ploaie, umbrele de soare,
bastoane de sprijin cu excepţia celor utilizate în
scop medical, genţi de transport, geamantane,
rucsace, ghiozdane, borsete, poşete, portofele,
portchei, curele pentru genţi.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul terţilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vânzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
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urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare în spaţiu fizic şi/
sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01242 (111)177410
(151) 17/02/2021
(732) KRIMELTE OÜ, SUUR-PAALA 10,

LUPU NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
010458 BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BOXER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Materiale de etanşare şi umplere, material
de garnituri pentru etanşare, materiale
de etanşare pentru clădiri, materiale de
călăfătuire pentru etanşarea fisurilor, agenţii de
etanşare pentru industria construcţiilor, materiale
izolatoare, materiale de călăfătuire, materiale
de izolare, materiale refractare izolatoare,
materiale neconductoare pentru reţinerea
căldurii, compuşi de etanşare pentru îmbinări,
materiale de filtrare din spume semiprelucrate
sau plastic, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, ambalaje rezistente la
apa, compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, materiale de izolaţie cu spumă
destinată utilizării în edificare şi construcţie,
substanţe din plastic, semiprelucrate, materiale
pentru umplerea îmbinărilor, materiale adezivi
de etanşare, materiale izolatoare adeziv de
etanşare şi călăfătuire, adezivi pentru izolare,
materiale izolatoare pentru construcţii, materiale
izolatoare cu spumă destinată utilizării în
edificare şi construcţie, spumă utilizată ca
izolator fonic, spumă utilizată ca izolator termic,
materiale pentru etanşare şi izolare.

───────

(210) M 2021 01243 (111)176730
(151) 17/02/2021
(732) COSMIN POPA DRAGHIA, STR.

STEFAN VELOVAN NR. L, BL.
BL, SC. 2, AP. 14, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

PROPORZIONI OTTIMALI

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, postarea de afişe publicitare, servicii
de agenții de publicitate, servicii de agenții de
relații cu publicul, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, analiza impactului publicității,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza sensibilizării publicului cu privire
la publicitate, analize publicitare, servicii de
anunțuri clasificate, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de statistici privind
publicitatea, căutare de sponsorizare, creare de

TALLINN, 13619, ESTONIA
(740) PETOSEVIC S.R.L., STR. DIONISIE
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texte publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, expoziții comerciale
și servicii expoziționale cu scop educativ
cultural sau de divertisment, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații de marketing, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare de
informații privind publicitatea, indexare web în
scop comercial sau publicitar, furnizarea de
informații de marketing, servicii de intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
servicii de intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
servicii de intermediere publicitară, servicii
de intermediere publicitară în cinematografe,
servicii de închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, marketing
de referință, marketing destinat unui anumit
scop, marketing digital, întocmire de planuri
de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, întocmire de reclame, întocmirea
de texte de publicitate comercială, mostre
de produse, negociere de contracte de
publicitate, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe site, organizare de lansări de produse,
organizare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de publicitate, organizarea de
trageri la sorți cu premii în scopuri promoționale,
planificare de strategii de marketing, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de anunțuri publicitare,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate,
în folosul terților, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, pregătirea și distribuirea reclamelor,
prezentare de firme pe internet și în alte medii
de comunicare, prezentare de firme și produse
și servicii ale acestora pe internet, producție de
clipuri publicitare, producție de clipuri publicitare
pentru radio, producție de reclame radio,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame la

radio și la televiziune, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de evenimente
speciale, promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, promovare
de produse și servicii ale terților printr-un
program de carduri cu premii de fidelitate,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de concerte muzicale, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, promovarea comercială,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea vânzărilor, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, promovarea vânzărilor pentru
terți, publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
baruri de cocteiluri, servicii oferite de bodegi
de vinuri, servicii oferite de bufet salate,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, servicii oferite de ceainării,
decorare de alimente, decorare de torturi, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în gogoșării, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, servicii de preparare de
mâncăruri, servicii de pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de
baruri cu narghilea, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile de
cocteiluri, servicii de cantină, servicii de mâncare
la pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
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restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii în
domeniul gustărilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii de snack-baruri.

───────

(210) M 2021 01246 (111)176687
(151) 17/02/2021
(732) ELECTRONIC LIVE SRL,

STR. SOVEJA NR. 67, BL. 45,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

AUTO-VOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Suporturi de mouse, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse (periferice de calculator),
piciorușe de schimb pentru mouse, mouse-
uri de calculator fără fir, dispozitive de sprijin
pentru încheietura mâinii folosite de utilizatorii de
mouse-uri de calculator, dispozitive de indicare
electrice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electronice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-
ul (touch pad), mouse-uri scaner, tastaturi,
tastaturi multifuncționale, tastaturi de calculator,
tastaturi pentru tablete, tastaturi de calculatoare,
tastaturi fără fir, tastaturi multifuncționale pentru
calculatoare, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru alarme de securitate, huse pentru
tastaturi de calculator, taste pentru tastatură
de calculator, tastaturi pentru direcționarea
semnalelor audio, video și digitale, huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, dispozitive
de control pentru tastatura de calculator,

aparate de supraveghere vizuală, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, aparate electrice de supraveghere,
aparate electronice de supraveghere, camere
video portabile, camere video digitale, camere
video 360º, suporturi pentru camere video,
obiective pentru camere video, camere video de
securitate, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video pentru vânătoare,
camere video pentru conferință, camere video
cu funcționalități multiple, sonerii electronice
cu camere video pentru uși, camere video
adaptate în scop de supraveghere, camere
video activate de mișcare, camere video pentru
telefoane inteligente, suporturi de camere video
montate pe căști, încărcătoare, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare pentru joystick-uri, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, acumulatoare (încărcătoare
pentru - electrice), încărcătoare pentru baterii
cu compensator de temperatură, încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare de baterii
pentru aparate de jocuri video pentru acasă,
cabluri telefonice, transmitatoare telefonice,
comutatoare telefonice, port telefon mobil,
modemuri pentru telefon, prize de telefon,
prize pentru telefon, receptoare de telefon,
terminale de telefonie, cabluri telefonice
electrice, fire telefonice magnetice, instalatii
telefonice pentru automobile, cutii ramificatie
cabluri telefonice, aparate telefonice fără
fir, comutatoare digitale de telefonie, curele
pentru telefonul mobil, centrale telefonice
electronice, centrală telefonică automată, cartele
telefonice codificate, centrale telefonice private,
roboţi telefonici, receptoare telefonice, fire
de telefon, încărcătoare pentru vehicule,
încărcătoare pentru vaporizatoare, încărcătoare
pentru tigarete electronice, încărcătoare pentru
maşini electrice, încărcătoare usb pentru
tigările electronice, încărcătoare pentru bateriile
tigărilor electronice, încărcătoare de reţele
de alimentare, dispozitive de încărcat baterii
pentru autovehicule, încărcătoare pentru articole
electronice pentru fumatori, încărcătoare de
baterii pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru calculatoare tableta,
încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare pentru baterii cu compensator
de temperatura, telefoane, telefoane fără
fir, huse pentru telefoane, telefoane de
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maşină, căşti pentru telefoane, conectoare
pentru telefoane, telefoane cu internet,
baterii pentru telefoane, multiplexoare pentru
telecomunicatii, cabluri de telecomunicatii,
echipamente de telecomunicaţii, reţele de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii,
software de telecomunicaţii, telefoane cu
bandă triplă, baterii pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoane mobile, software
pentru telefoane mobile, feţe pentru telefoane
celulare, afisaje pentru telefoane mobile,
afisaje pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane inteligente, ochelari 3d pentru
televizor, carcase pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane mobile, căşti pentru
telefoane mobile, software pentru telefoane
inteligente, difuzoare pentru telefoane mobile,
etuiuri pentru telefoanele celulare, cabluri
de conectare pentru telefon, capete pentru
cablu de telefon, aparate de înregistrare
pentru telefon, huse pentru receptoare de
telefon, software pentru telefonie prin calculator,
prize de extensie pentru telefoane, telefoane
mobile folosite în vehicule, echipamente de
telefonie prin calculator, cabluri usb pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane (special
adaptate), cutii adaptate pentru telefoane
mobile, dispozitive mâini libere pentru telefoane,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
aplicaţii software descărcabile pentru telefoane
mobile, dopuri antipraf pentru telefoane celulare,
programe informatice descărcabile pe telefonul
mobil, memorii externe pentru telefoane
celulare, carcase impermeabile pentru telefoane
inteligente, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, cartele telefonice preplătite,
codate magnetic, dispozitive electronice de
apelare telefonica, tonuri de apel pentru
telefon (descărcabile), huse din piele pentru
telefoane mobile, imagini grafice descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
cupoane care pot fi descărcate electronic
pe telefoane mobile, folii de protecţie cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, huse din pânză sau
material textil pentru telefoane mobile, telefoane
inteligente care se poartă în combinaţie cu
hainele, protecţii de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, protecţii de ecran
sub forma de folii pentru telefoane mobile,
telefoane mobile cu tastaturi şi numere mari
care ajuta utilizatorii cu deficiente de vedere
sau de dexteritate., camere de monitorizare

in retea pentru supraveghere, camere video
adaptate in scop de supraveghere, aparate
holografice de securitate, aparate de avertizare
de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
aparate pentru supraveghere de securitate,
tastaturi pentru alarme de securitate, tablouri de
comanda pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decat cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranta,
securitate, protectie si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de acces
si de securitate pentru cladiri, controlere fara
fir pentru monitorizarea si controlul de la
distanta a functiei si starii sistemelor de
securitate., case de marcat, camere video de
supraveghere, camere video adaptate in scop de
supraveghere, camere de monitorizare in retea
pentru supraveghere, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebelusi, dispozitive
pentru ascultarea si supravegherea bebelusilor,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebelusi, mecanisme pentru aparate cu preplata,
extinctoare, ceasuri inteligente, mecanisme
pentru aparate cu preplata, telefoane inteligente
sub forma de ceas de mana, aparate holografice
de securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
tastaturi pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de securitate (altele decat cele
pentru vehicule), dispozitive pentru siguranta,
securitate, protectie si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces si de securitate pentru cladiri, bratari
conectate (instrumente de masura), bratari de
identificare codate electronic, bratari de ceas
pentru comunicarea de date catre telefoane
inteligente, bratari inteligente, case de marcat
electronice, programe informatice folosite cu
sistemele electronice pentru case de marcat,
aplicatii de calculator pentru comanda conducerii
automate de masini, software de calculator
pentru comanda de la distanta a masinilor si
echipamentelor de birou, aplicatii de calculator
pentru comanda parcarii automate a masinilor,
aplicatii de calculator pentru comenzi auto,
aplicatii de calculator pentru aparate de navigatie
pentru vehicule, aplicatii de calculator pentru
parcarea automata a vehiculelor, aplicatii de
calculator pentru comanda conducerii automate
de  vehicule, software  pentru  aplicatii de 
calculator destinat  utilizarii  cu  dispozitive  de 
calculatorportabile,  software  de  calculator 
pentru optimizarea  resurselor  audiovizuale 
ale aplicatiilor  multimedia,  software  pentru 
aplicatii de calculator cu jocuri si jocuri de noroc, 
software de  calculator  pentru  controlul  si 
gestionarea  accesului la aplicatiile serverului,
software    de    calculator    pentru    integrarea 
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35. Asistenţă în afaceri, management si servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, abonament la un canal de
televiziune, achizitii de intreprinderi pentru
terţi, administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artisti din
domeniul divertismentului, administrare a
afacerilor pentru autori şi scriitori, administrare
a afacerilor pentru complexuri cu piscine
de înot, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
interpreti de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru parcari auto, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,

───────

aplicatiilor si a bazelor de date, software de 
aplicatii decalculator pentru transmisia continua 
de  continut media  audiovizual  pe  internet, 
software de calculator pentru aplicatii mobile 
care permit interactiunea  si  interfata  dintre  
vehicule si dispozitive mobile, dispozitive de 
masurare, dispozitive  de  masurare  a 
concentratiei, dispozitive  de  masurare  a 
rezistentei, dispozitivede masurare a radiatiilor, 
dispozitive  electronice de  masurare  a 
distantei,  dispozitive  de masurare  a 
diametrului  de  cablu,  dispozitive de 
masurare,  detectare,  monitorizare  si control, 
huse  cu  clapeta  pentru  smartphone- uri, 
aparate pentru inregistrarea imaginilor,
aparate pentru inregistrarea distantelor, aparate
pentru inregistrarea timpului, aparate pentru
inregistrarea  temperaturii,  aparate  pentru 
inregistrari  audio-video,  aparate  pentru
inregistrarea datelor, aparate de inregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
inregistrarea scorului, aparate electrice pentru
inregistrarea scorului, aparate electronice pentru
inregistrarea vitezei, aparate de inregistrare
pentru discuri video, aparate de inregistrare
video pentru masina, aparate de inregistrare
pentru benzi audio, aparate de inregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru inregistrarea
timpului si a datei, aparate electronice pentru
inregistrarea  dioxidului de carbon (altele decat
cele pentru uz medical),  membrane acustice
utilizate  la  aparate  pentru  inregistrarea  sau
reproducerea  sunetului,  programe inregistrate
pe  circuite  electronice  pentru  aparate  de 
divertisment   cu  ecrane  cu  cristale  lichide,
telecomenzi     pentru     jucarii     zburatoare,
avertizoare  de  incendiu,  alarme de incendiu,
detectoare de incendiu, senzori de  incendiu,
alarme  anti-incendiu  electrice,  senzori 
magnetici, senzori de fum, senzori de fum
(dispozitive electrice).

administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru teatre, administrare a afacerilor pentru
agenţii şi brokeri de asigurari, pe bază de
externalizare, administrare a afacerilor pentru
cabinete veterinare, administrare a afacerilor
pentru centre de conferinte, administrare
a afacerilor pentru hoteluri din staţiuni
turistice, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesionişti, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii  independenţi,   administrare  de  birouri
de afaceri  pentru  terţi,  administrare  de 
concursuri în scopuri publicitare, administrare
interimară de afaceri, administrarea afacerilor
comerciale cu capital străin, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială
şi pentru o societate de servicii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legatură cu
ceasuri inteligente, servicii de comenzi online,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, publicitate,
publicitate online, publicitate televizată,
publicitate si marketing, publicitate radiofonica,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
agenţi de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondenţă, publicitate şi
reclama, publicitate pentru cinematografe,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
administraţie comercială.
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(210) M 2021 01251 (111)177450
(151) 17/02/2021
(732) AKTIV-POWER SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR.38A,
ETAJ 1, CAMERA 16, JUDETUL
ILFOV, AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

FORJA tools
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili şi materiale pentru iluminat.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2021 01268 (111)176849
(151) 18/02/2021
(732) SC DECORES IMAGE

EVOLUTION SRL, SAT LUNCA
FRUMOASĂ NR 354, JUDEŢ
BUZAU, COM PÂRSCOV, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BLOC 21, APT 44, JUDEŢ MUREŞ,
TÂRGU MUREȘ, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

DECORESILK

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.03;
26.01.18; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, schiţe/planuri, suporturi pentru cărţi,
semne de cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, învelitori pentru sticle din
carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, suporturi de
pahare din hârtie, pungi conice din hârtie, coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), dosare pentru
documente (papetărie), şabloane de broderie
(modele), gravuri, steguleţe din hârtie, fluturaşi
publicitari, tipărituri grafice, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, felicitări (tipărite), ţesături
gumate pentru papetărie, etichete din hârtie
sau carton, lucrări de artă litografică, litografii,
traverse de masă din hârtie, feţe de masă din
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hârtie, protecţii pentru masă din hârtie, coperți de
protecție pentru cărți.
25. Şorţuri (îmbrăcăminte), cravate ascot,
bandane (fulare), sandale de baie, papuci de
baie, halate de baie, pantofi pentru plajă, bavete,
nu din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, nu
din hârtie, manşoane/manşete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, costume de
bal mascat, eşarfe pentru cap, cravate, sandale,
eşarfe, şaluri, cămăşi, fuste, pantaloni scurţi
tip fustă, văluri (îmbrăcăminte), broboade, toate
aceste produse din mătase.
40. Tăierea ţesăturilor, vopsirea ţesăturilor,
croitorie personalizată, servicii de vopsire,
brodare, gravare, vopsirea articolelor din
piele, tipărire litografică, imprimarea de
modele, tighelire, vopsirea pantofilor, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile/
tratarea ţesăturilor.

───────

(210) M 2021 01276 (111)176756
(151) 18/02/2021
(732) ATLAS INTEGRATED

TECHNOLOGIES SRL, STRADA
GARLEI, NR 24, CORP B,
PARTER,CAMERA 1, AP 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

atlas

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru( HEX
#0066B3), galben( HEX #FFD530),
roz( HEX #F49AC1)

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

38. Servicii de telecomunicații

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(210) M 2021 01277 (111)177456
(151) 18/02/2021
(732) GYMONE SRL, STR.AMURGULUI

NR.1, JUD TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR.33 AP.07, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Gym One

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, publicitate, publicitate
și reclamă, administrarea afacerilor, consultanță
privind managementul cluburilor de fitness
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41. Servicii de educație fizică, educație fizică,
servicii în materie de educație fizică, organizare
de cursuri de educație fizică, cursuri de
educație fizică, sport și fitness, servicii
sportive și de fitness, antrenament sportiv,
coaching sportiv, activități sportive, servicii
sportive, educație sportivă, pregătire sportivă,
antrenamente sportive, organizare de activități
sportive și competiții sportive, servicii de
educație sportivă, servicii de pregătire sportivă,
servicii de educare sportivă, servicii de săli
de sport în materie de antrenamentul cu
greutăți, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, furnizarea
de săli de sport, activități sportive și de
recreere, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii educative în domeniul sportului, servicii
de divertisment legate de sport, furnizare de
informații referitoare la sport, pregătire cu privire
la activități sportive(instruire), furnizarea de
cursuri de pregătire în activități sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive, servicii
informative cu privire la sporturi, furnizare de
divertisment sportiv prin intermediul unui site,
servicii de săli de sport în materie de culturism,
coordonarea antrenamentelor de fitness, servicii
ale cluburilor de fitness, administrare de centre
de fitness, servicii oferite de centrele de
fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), antrenamente pentru sănătate și
de fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii furnizate de către
cluburile de fitness, servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), consultanță
în materie de fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), organizare
de activități sportive sau competiții, servicii ale
unui antrenor personal, antrenament (instruire),
servicii de antrenamente fizice, organizare de
antrenamente de sport, antrenament pentru
fortificare și îmbunătățire a condiției fizice.

───────

(210) M 2021 01278 (111)176850
(151) 22/02/2021
(732) MIRCEA GEORGE NUTU,

ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISESTI NR. 225, SC.2, PARTER,
AP.201, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

KIDS SOCIETY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.09.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi
pentru plajă, curele (îmbrăcăminte), berete,
bavete, nu din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
nu din hârtie, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), corsaje (lenjerie),
carâmbi pentru cizme, cizme (articole de
încălţăminte), cizme pentru sporturi (articole de
încălţăminte), chiloţi tip boxeri, sutiene, pantaloni
de călărie pentru purtare, camizole, caschete,
şepci (articole pentru acoperirea capului),
feloane, articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălţăminte, pantofi de fotbal/ghete de fotbal,
saci pentru picioare, neîncălziţi electric, articole
de încălţăminte, carâmbi pentru încălţăminte,
cape de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri
(îmbrăcăminte), galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentiţe
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(îmbrăcăminte), articole de acoperit capul
pentru purtare, şosete-tălpici, protecţii de călcâi
pentru încălţăminte, tocuri, glugi (îmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouri pentru copii (îmbrăcăminte), egări
(jambiere) / jambiere, egări (pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare
(articole de îmbrăcăminte), mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-
a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
plastroane pentru cămăşi, plătci de cămăşi,
cămăşi, pantof, papuci, furouri (lenjerie de corp),
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, șoşoni,
articole sport din jerseu, pantofi de sport (articole
de încălţăminte), maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, ciorapi care
absorb transpiraţia, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), body-uri (lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanţi, bombeuri pentru
încălţăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie
de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.

───────

(210) M 2021 01279 (111)177383
(151) 18/02/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRU MORNING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-how
(instruire), servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, raportare fotografică,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, fotografie,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2021 01280 (111)176754
(151) 23/02/2021
(732) SC INDUSTRIAL EXIM GROUP

SRL, BULEVARDUL TIMISOARA
NR 50, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061333, ROMANIA

(540)

INDUSTRIAL Exim
Group PROFESSIONAL

AND PRECISE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
29.01.12

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare

───────

(210) M 2021 01282 (111)176851
(151) 24/02/2021
(732) AERO SKY CONSULT SRL,

STR. BUCEGI NR. 33A, LOTUL 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 012314,
ROMANIA

(540)

Airplate

(531) Clasificare Viena: 27.05.05; 26.01.03;
29.01.11; 11.01.01

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

clase:
43. Servicii de furnizare alimente şi
băuturi,cazare teporară.

───────

(210) M 2021 01285 (111)177270
(151) 18/02/2021
(732) MEDIMA HEALTH S.A., CALEA

GIULESTI NR. 41B, SUBSOL,
PARTER ȘI ETAJUL 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Medima
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(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.11

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 270
C, Pantone 2101 C, Pantone 2371 C)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 01287 (111)177061
(151) 18/02/2021
(732) TERMINAL FASHION SRL,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
COMPLEX MULTIFUNCTIONAL
GRAND, THE GRAND AVENUE,
PARTER, AXELE D-E/6-7, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP.5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)

TERMINAL OF
FASHION TOFF.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru haine, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru articole de îmbrăcăminte,

servicii de colectare computerizată a datelor
la punctul de vânzare pentru comercianții
cu amănuntul, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, reunirea, în beneficiul
altora, a articolelor de îmbracaminte (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vizualizeze și să cumpere în mod
convenabil aceste articole, respectiv servicii de
vânzare prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
publicitate și marketing online.
42. Design și dezvoltare de software, elaborare
și actualizare de software informatic, programare
de software pentru platforme de comerț
electonic, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de întreținere de software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, planificare și proiectare de
spații pentru vânzare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 01299 (111)177235
(151) 18/02/2021
(732) HYPER BNDF SRL, VALEA

CRICOVULUI NR. 83, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061983, ROMANIA

(540)

TREI IZVOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă plată.

───────
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STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BEAUTYNAME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de

bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
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fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BEAUTYNAME BY eMAG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de

(210) M 2021 01301 (111)176823
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bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate

fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────
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STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BN By eMAG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate cosmetic, adezivi pentru scopuri
cosmetice, loţiuni după ras, odorizante de
uz cosmetic, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetic, ambră (parfum), aromatice
(uleiuri esenţiale), balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, măşti de înfrumuseţare de
uz cosmetic, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei nemedicinale, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei nemedicinale,
plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri
cosmetic, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, preparate din colagen pentru
scopuri cosmetic, preparate cosmetice pentru
băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit nemedicinale, produse cosmetice,
produse cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini de uz cosmetic, geluri și uleiuri de

bronzare și preparate după soare (produse
cosmetice), beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetic, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetic, paste de dinţi nemedicinale, produse
pentru albirea dintilor nemedicinale, preparate
depilatoare, şampoane nemedicinale, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, preparate pentru
îndreptarea părului, henna (nuanţator cosmetic),
extracte din plante pentru scopuri cosmetic,
preparate pentru machiaj, preparate pentru
îndepărtarea machiajului, machiaj, lumânări
de masaj pentru scopuri cosmetic, preparate
pentru îngrijirea unghiilor, parfumerie, parfumuri,
preparate fitocosmetice nu pentru scopuri
medicale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
produse pentru toaletă, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
cosmetice, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, preparate aloe
vera pentru scopuri cosmetice, ambră (parfum),
aromatice (uleiuri esenţiale), balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
baie, nu cele pentru scopuri medicale,
măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, plasturi cu
gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice,
substanţe de curăţat pentru igiena personală,
nemedicinale, lapte demachiant pentru îngrijire,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru băi, preparate
cosmetice pentru gene, truse cosmetice,
creioane cosmetice, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, coloranţi
cosmetici, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme,
loțiuni, geluri și pudre pentru față, corp și
mâini, geluri și uleiuri de bronzare și preparate
după soare (produse cosmetice), beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, paste
de dinţi nemedicinale, produse pentru albirea
dinţilor, preparate depilatoare, şampoane, uleiuri
esenţiale, esenţe eterice, vopsea de corp pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îndreptarea
părului, henna (nuanţator cosmetic), extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, parfumerie, parfumuri, preparate
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fitocosmetice nu pentru scopuri medicale,
şampoane nemedicinale, servicii de comandă
computerizată de stoc, prelucrare şi organizare
administrativă de comenzi prin poştă, prezentare
de produse în medii de comunicare în scopuri
de comerţ cu amănuntul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, organizare
de expoziţii în scop comercial, organizarea
de expoziţii în scopuri publicitare, comandarea
de produse din aplicaţii mobile publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare si recompensare, servicii de cercetare
de piata privind fidelizarea clientilor, promovare
a vânzarilor prin programe de fidelizare a
clientilor, organizare, gestionare si monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienti, servicii
de fidelizare de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
ridicata si cu amanuntul, management de
afaceri comerciale, managementul relatiei cu
clientii, servicii de consiliere cu privire la
produse de consum, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare
a vânzarilor, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terti, servicii de telemarketing,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzarii de produse si servicii
ale tertilor, afisare de anunturi publicitare
pentru pentru terti, servicii de analiză a
reacției la publicitate si cercetare de piata,
asistenta în domeniul comercializarii produselor,
asistenta în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promotionale, dezvoltare de strategii
si concepte de marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing si materiale
promotionale, furnizare si închiriere de spatiu,
timpi si mijloace de publicitate, servicii de
vânzare cu ridicata si cu amanuntul referitoare
la vânzarea, distributia si comercializare de
produse, distribuire de eșantioane, servicii
de informare a consumatorilor si anume
pentru punerea la dispozitie a informatiilor
despre produse prin intermediul retelelor de
telecomunicatii sau de calculatoare în scopuri
publicitare și comerciale.
44. Servicii de consiliere în materie de frumuseţe
şi de machiaj prin orice mijloc de comunicare,
servicii de igienă şi de înfrumuseţare pentru
oameni, consultanţă şi informaţii în materie de
frumusete, consultanta in nutritie, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții.

───────

(210) M 2021 01310 (111)177475
(151) 19/02/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR.44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ANTENA GROUP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, filme, expuse.
16. Albume, atlase, bannere din hârtie, cărţi
broşate, cataloage (tipărituri), fluturaşi publicitari
(tipărituri), reviste (publicaţii periodice), buletine
informative, ziare (tipărite), brosuri, fotografii
(tipărite), ilustratii (tipărite), materiale tipărite.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, servicii de
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, studii de marketing, cercetare
de marketing, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicarea
de texte publicitare, servicii de închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau
de marketing, servicii de închirierea de
standuri de vânzare, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
publicitate prin televiziune.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, furnizarea de forumuri online,
difuzarea prin intermediul radioului.
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41. Academii (educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţie,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, oganizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
42. Programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, găzduirea site-urilor (site-uri web),
platforma ca serviciu (paas), controlul calităţii,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, servicii de laboratoare ştiinţifice, cercetare
ştiinţifică, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 01331 (111)177493
(151) 22/02/2021
(732) SC ASTON COM SA, SOS.

NORDULUI NR. 82-92, ET. 4, AP.
40, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Alizee Pro - Flux
de aer laminat

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

11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi instalaţii sanitare.

───────

(210) M 2021 01333 (111)176735
(151) 19/02/2021
(732) CONTASK TEAM SRL, STR.

STEFAN HOTNOG NR.10A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA
IULIAN LIVIU BASCHIR, STR.
STEFAN HOTNOG NR. 10A, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

ConTask

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

───────

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială  şi  design  industrial,  servicii  de
control și autentificare  a  calității,  proiectarea şi
dezvoltarea  de  componente  hardware  şi
software ale  calculatorului.
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(210) M 2021 01341 (111)176852
(151) 19/02/2021
(732) MARIO CAFFE ITALIA SRL,

STR. PRIMĂVERII NR. 12, SC.
B, ET. 1, AP. 3, JUD. BOTOŞANI,
BOTOSANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA 127,
AP. 91, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Aroma Caffe
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1021270
din data 02.08.2021, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Caffe.

(531) Clasificare Viena: 07.01.17; 29.01.12;
11.03.04

(591) Culori revendicate:negru, gri, alb, maro,
roşu

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii oferite
de magazine, chioșcuri și lanțuri de magazine,
inclusiv online, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet,
rețele de socializare sau prin intermediul unui
site web specializat, servicii de promovare şi
de informare, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate de cafenea mobilă sau
locații mobile de vânzare cafea, administrare
de afaceri, administrare de afaceri în sistem de

franciză, servicii de consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare.

───────

(210) M 2021 01343 (111)176788
(151) 19/02/2021
(732) SC GBR PROJECTS SRL, STR.

MITROPOLITUL VARLAAM NR.
30-32, CAMERA 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

NOMAD CAR WASH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc în folosul terţilor a
unei game variate de produse (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănutul, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshoping, servicii de vânzare cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii
de planificare a programărilor (lucrări de birou),
marketing, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, publicitate, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de agenţie de publicitate, servicii
de închiriere a spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, servicii de închiriere a timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afişe publicitare, servicii de închiriere a
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panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, servicii
de evaluări ale afacerilor, servicii de investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere a afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, furnizarea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, furnizarea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poştă,
servicii de răspândire a materialelor publicitare,
prognoze economice, managementul interimar
al afacerii, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul editării
produselor software, servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, servicii de negociere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii
de negociere a contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, servicii de închiriere de echipamente
şi maşini de birou, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru muzica digitală

descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistenţă de afaceri),
publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementul, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, servicii de spalatorie auto, staţii
de distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), servicii de reparaţii
în cazul unei defecţiuni a vehiculului, servicii de
încărcare a bateriilor la vehicule, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), întreţinerea vehiculelor,
curăţarea vehiculelor, echilibrarea anvelopelor.

───────
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(210) M 2021 01347 (111)177540
(151) 19/02/2021
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

LD QUALITY+

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.13.25;
27.05.01

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2021 01348 (111)177539
(151) 19/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

HAUTE COUTURE
LA MAGNIFIQUE

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

3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

───────

(210) M 2021 01350 (111)177538
(151) 19/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

HAUTE COUTURE L'INGENUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

───────
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(210) M 2021 01351 (111)177537
(151) 19/02/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER &
GAMBLE PLAZA, CINCINNATI,
OHIO, 45202, OHIO, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

HAUTE COUTURE
LA DESIRABLE

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

3. Preparate pentru îngrijirea, tratarea și
înfrumusețarea țesăturilor, agenți de clătire, în
special balsamuri, uleiuri pentru parfumuri și
mirosuri, apă parfumată pentru uz casnic și
pentru utilizare pe țesături, uleiuri esentiale,
preparate pentru parfumarea aerului.

───────

(210) M 2021 01354 (111)177238
(151) 19/02/2021
(732) ROMATEC PACKAGING SRL,

STR. JEAN ATANASIU NR.
11, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PERLA CIUCAȘULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Apă gazoasă (carbonatată), apă minerală,
apă minerală carbogazoasă, apă carbogazoasă,
apă de masă, apă de izvor.

───────

(210) M 2021 01358 (111)177444
(151) 21/02/2021
(732) TECH GRID SRL, STR. TOMA

CARAGIU, NR. 4, BL. P, AP. 8, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100042,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TOO GOOD FOR SCHOOL

(531) Clasificare Viena: 18.05.06; 01.01.05;
27.01.06; 27.05.01; 27.05.08

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și articole de birou, cu
excepția mobilei, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
18. Piele și imitații de piele, genți de voiaj și de
transport, umbrele şi parasolare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01363 (111)176853
(151) 22/02/2021
(732) SC RUGNIS GROUP SRL, STR.

CALUGARENI NR. 13, BL. V5, AP.
38, JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

R RUGNIS group

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 032
Chinese Red Fiery Red, Pantone
Lipstick Red Red Bud Persian Red),
negru (Pantone Black 6C My Soul
Heavy Metal)

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

39. Servicii de transport și logistică al
persoanelor sau mărfurilor dintr-un loc în altul
(pe sine, pe șosea, pe apă, prin aer sau prin
conducte), serviciile de ambalare și depozitare a
mărfurilor în depozite sau alte clădiri.

───────

(210) M 2021 01364 (111)176694
(151) 22/02/2021
(732) BORA SECURITY SRL, STRADA

IMPARATUL TRAIAN NR.54,
CORP B, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BORA SECURITY

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────
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(210) M 2021 01366 (111)176854
(151) 01/03/2021
(732) ASOCIATIA ACCEPT, STR. LIREI

NR. 10, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021422, ROMANIA

(740) Cabinetul de Proprietate Industrială
”Popescu Virgil Cristian”, ȘOS.
PANTELIMON NR. 286, BLOC 41,
SCARA 3, APT. 103, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BUCHAREST PRIDE

(531) Clasificare Viena: 02.07.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, verde, roșu,
galben, portocaliu, mov, albastru

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

16. Materiale promoționale tipărite.
35. Distribuire materiale promoționale.
41. Servicii de educaţie și divertisment, respectiv
organizarea și desfăşurarea de festivaluri,
evenimente, marşuri, expoziţii, parade, târguri de
stradă, spectacole de teatru/muzică, proiecţii de
film, forumuri, seminarii, petreceri, mitinguri.

───────

(210) M 2021 01369 (111)177553
(151) 22/02/2021
(732) PAUL MARIAN PETRIA, STR. 1

DECEMBRIE NR. 28, JUDEȚUL
SIBIU, SELIMBAR, SIBIU,
ROMANIA
SIMONA CAMELIA VAICAR,
STR. ONCESTI NR. 19, AP. 31,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA, STR.
CALEA DUMBRAVII NR. 139, AP.
2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550399,
SIBIU, ROMANIA

(540)

24/7 Smart Express

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 26.11.01;
27.05.01; 27.07.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#35B8BC)

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
alimentare și nealimentare (cu excepția
transportului) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul a produselor alimentare
și nealimentare prin intermediul automatelor de
vânzare sau/ și al aparatelor de de vending,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, publicitate, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
sevicii de licentiere si francizare a afacerii,
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oferirea de informaţii de contact comerciale
şi de afaceri, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, facturare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, servicii de relaţii media,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de relaţii publice, publicarea de
texte publicitare, servicii de închiriere de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
servicii de închiriere de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
servicii de închiriere a automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comenzi
on-line, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, consultanță în afaceri, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea uni card de membru/ cupon
de reduceri.

───────

(210) M 2021 01374 (111)176855
(151) 22/02/2021
(732) SPARTAN SECURITY DIVISION

S.R.L., STR. PRINCIPALĂ NR. 84,
CAMERA NR. 2. JUDETUL OLT,
COMUNA MILCOV, SAT MILCOVU
DIN VALE, OLT, ROMANIA

(540)

SPARTAN
SECURITY DIVISION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția
bunurilor și persoanelor.

───────
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(210) M 2021 01376 (111)176856
(151) 17/03/2021
(732) NOIR BIO COSMETICS S.R.L.,

BLD. 1848 NR. 95, AP. 7, JUDETUL
MURES, TG. MURES, 540304,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CN CHRISTINE NOIR
Beauty by nature

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.03.13;
26.04.05

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice, loțiuni pentru păr
de uz cosmetic, pastă de dinți.

───────

(210) M 2021 01379 (111)176857
(151) 22/02/2021
(732) GEORGIA - CARLA WALTNER,

BD. REPUBLICII NR.38, AP.32,
JUDETUL MARAMURES, BAIA
MARE, 430231, MARAMUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

RADA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:negru (RAL 9017),

alb (RAL 9016), roșu (RAL 3000), verde
(RAL 6018)

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență sanitară în legătură
cu exercițiile terapeutice, servicii de asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, servicii
de fizioterapie, servicii de masaj și masaj
shiatsu terapeutic, servicii de masaj în domeniul
sporturilor, servicii de masaj thailandez, servicii
de masaj cu pietre calde, servicii de masaj
al țesuturilor adânci, servicii de masaj, servicii
de masaj tradițional japonez, servicii de
aromaterapie, servicii de reflexologie, servicii de
masaj la picioare, servicii de psihologie, servicii
de psihologie ocupațională, psihoterapie.

───────
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(210) M 2021 01381 (111)176858
(151) 22/02/2021
(732) DANIELA-VIORICA BRIGGS, STR.

FOISORULUI NR. 6, BL. F2C, SC.
1, AP. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
4, ROMANIA

(540)

CHINESE GARDEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
05.03.20

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de cantină.

───────

(210) M 2021 01382 (111)177313
(151) 22/02/2021
(732) EQUILIBRIUM ART SRL, STR. SG.

DUMITRU PENE NR. 1, BL. J52,
SC. 1, ET. 4, AP. 25, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L. , CALEA
VITAN NR. 106, BL. V40, SC.3, ET.3,
AP.69, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ilfy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Accesorii pentru perdele respectiv, clipsuri
nemetalice pentru cabluri și ţevi, set magneţi
decorativi pentru draperii și perdele, set magneţi
decorativi pentru draperii și perdele, executate
manual, cleme cu inel pentru draperii, inele tip
capsă pentru perdele și draperii, cârlige cu talpă
rotundă pentru prinderea perdelelor și draperiilor,
rozete din metal pentru prinderea perdelelor
și draperiilor, agrafe de perdea, ciucuri pentru
perdele și draperii, galerii pentru perdele, șine
pentru perdele de dus, cordoane de strângere
perdea   cu  magnet,  dispozitive  de  agăţare  a
perdelelor,   inele   pentru   perdele,  vergele  de
perdele,   role    pentru   perdele,   cleme pentru
perdele,  bare   pentru   perdele,   glisiere pentru
perdele, suporturi  pentru  draperii,  nu cele din
material      textil,    călăreţi    pentru     prinderea
perdelei   de   şină,  şine pentru perdele,  galerii
pentru    perdele,   cordoane    pentru   perdele
draperii, şine nemetalice pentru perdele, şine
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nemetalice pentru perdele, vergele nemetalice
de perdele, vergele metalice de perdele, şine de
susţinere pentru perdele, cârlige confecţionate
din plastic (perdele), cârlige din metal pentru
perdele, cârlige confecţionate din lemn (perdele),
cârlige confecţionate din alamă (perdele), cârlige
din plastic pentru perdele, şine pentru perdele
de duş, bare pentru draperii de duş, inele pentru
draperii de duş, articole de feronerie pentru
draperii, inele de draperii, nu din metal, suporturi
pentru susţinerea barelor de draperii, suporturi
pentru fixarea barelor de draperii, suporturi
(nemetalice) pentru atârnarea draperiilor pentru
ferestre, cârlige pentru perdele, şine pentru
perdele, suporturi pentru fixarea stâlpilor de
perdele, cordoane pentru draperii curtain tie-
backs, dispozitive pentru tragerea perdelelor,
altele decât cele acţionate electric, accesorii
pentru prinderea perdelelor, altele decât cele din
materiale textile, jaluzele de interior şi accesorii
pentru perdele şi jaluzele de interior, fitinguri
pentru ferestre, nemetalice, opritoare pentru
ferestre, nu din metal sau cauciuc, elemente
pentru fixarea ferestrelor, nemetalice, perdele de
bambus, dopuri (dibluri), nemetalice/elemente
de fixare de perete, nemetalice, scripeţi din
plastic pentru jaluzele, piloni, nemetalici, cârlige
de agăţat, nemetalice, cârlige, nemetalice,
pentru suporturile de haine, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cuiere,
perdele din bambus, perdele decorative din
mărgele, agăţători pentru genţi, nemetalice,
şuruburi de fixare, nemetalice, pentru cabluri,
coliere, nemetalice, pentru fixarea ţevilor, bolţuri,
nemetalice, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cufere de depozitare,
nemetalice/lăzi, nemetalice, cutii din lemn pentru
sticle, cutii din lemn sau plastic, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, perne de sprijin,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus, coşuri,
emetalice, suporturi pentru sticle, somiere,
articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
cutii pentru jucării, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobă), lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile, perne
(de sprijinit, de divan), suporturi de rezentare,
fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, dibluri,
nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/ştifturi
(cepuri), nemetalice, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic/statuete din lemn,ceară,
ipsos sau plastic, măsuţe de ceai, cărucioare
de servit ceaiul, dulapuri pentru servicii de ceai,
dulapuri pentru articole de ceai (chadansu),

rotile pentru mobilă, nemetalice, balamale,
nemetalice, butoane rotative, nemetalice,
zăvoare, nemetalice, încuietori, altele decât
cele electrice,nemetalice, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, catarge pentru
steaguri de mână, nemetalice, elemente mobile
(decoratiuni), piuliţe, nemetalice, containere
pentru ambalare din plastic, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, închizători pentru fixarea
ferestrei, nemetalice, şuruburi, nemetalice,
capace de etanşare, nemetalice, jaluzele
interioare lamelare, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, draperii cu falduri, şnururi pentru
draperii, cordoane pentru perdele draperii,
articole pentru strângerea draperiilor, din plastic,
pentru reţinerea draperiilor, capsule goale pentru
cafea, din plastic, mese decorative, articole
decorative textile (perne), coşuri decorative
din răchită, coşuri decorative din lemn, cutii
decorative din sticlă, elemente decorative pentru
ferestre, cutii de plastic decorative, decoratiuni
de perete din ceară, decoraţiuni de perete, din
lemn, decoraţiuni din materiale plastice pentru
alimente, decoraţii pentru masă (ornamente)
confecţionate din lemn, modele la scară redusă,
din plastic, pentru decorare, plăcuţe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile, benzi
decorative din plastic pentru canturi utilizate
pentru accesorii pentru uşi, benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier
la comandă, benzi decorative din lemn pentru
canturi utilizate pentru accesorii de geamuri,
benzi decorative din materiale plastice pentru
canturi utilizate pentru accesoriile pentru uşi,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
şi decoratiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, incluse în această clasă,
dulapuri pentru veselă, recipiente utilizate la
împachetarea bunurilor industriale, din bamboo.
21. Servicii de cafea (articole de masă),
ceainice, servicii (veselă), seturi de cafea
formate din ceşti şi farfurii, servicii de cafea
(veselă), servicii de cafea, nu din metale
preţioase, servicii de cafea din porţelan, servicii
de cafea de ceramică, servicii de cafea din
metale preţioase, servicii de ceai din metale
preţioase, suporturi de masă pentru căni de
ceai, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, cafetiere
de aragaz, neelectrice, cutii pentru ceaiuri,
ceşti de ceai, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, infuzoare de ceai, nu din
metale preţioase, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, suporturi pentru ceainice, ceainice cu
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ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de gătit,
altele decât cele pentru microunde, tirbuşoane,
electrice şi neelectrice, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, filtre de cafea, neelectrice,
amestecătoare pentru cocktailuri, puşculiţe
pentru monede, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, vase de
lut/faianţă, sfere decorative din sticlă, sticlă,
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlă emailată, nu cea
utilizată în construcţii, hrănitoare, fibră de sticlă,
alta decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât cele
utilizate la produsele textile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, baloane de
sticlă (recipiente)/fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), sticle/butelci, sticlă de opal,
pahare (recipiente), recipiente termoizolante
pentru băuturi, recipiente termoizolante, sticle/
butelci de buzunar, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, linguri-
cupe pentru inghetata, linguri-cupe pentru uz
casnic termosuri/sticle sub vid, ulcioare/carafe,
polonice pentru servirea băuturilor, seturi pentru
lichior, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), cuţite pentru patiserie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte/tarte, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, articole din
porţelan, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, recipiente
termoizolante pentru alimente, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, lucrări de artă din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, borcane pentru lumânări
(suporturi), forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
forme (ustensile de bucătărie), perii pentru
curăţarea ciocului de ceainic, râşniţe de cafea,
agitatoare de cafea, lbrice de cafea neelectrice,
nu din metal preţios, filtre de cafea, nu din
hârtie, ca parte componentă a cafetierelor non-
electrice, porţelan decorativ, obiecte decorative
(artistice) din sticlă, figurine confecţionate din
sticlă decorativă, pulbere de sticlă pentru
decoraţiuni, decoraţiuni de perete din porţelan,
decoraţiuni de perete din teracotă, articole de
porţelan pentru uz decorativ, figurine decorative
(machete) confecţionate din sticlă, sculpturi
în gheaţă pentru scopuri decorative, inele

fluier, ceainice din metale preţioase, căni de
ceai (yunomi), ceainice în stil japonez pentru
servirea ceaiului (kyusu), ceainice în stil japonez
pentru servirea ceaiului din metale preţioase
(kyusu), infuzoare de ceai din metale preţioase,
suporturi pentru pliculeţe de ceai, recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, recipiente de
ceai portabile, căni pentru cafetiere, neelectrice,
căni, căni de cafea, linguri de cafea, capace
pentru farfurii/capace pentru veselă, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, vase de băut, pahare de băut,
halbe/căni înalte cu capac, tăvi, linguriţe pentru
miere, pahare fără picior (veselă pentru băut),
sticle de băut de sport, fructiere, boluri, boluri
de sticlă, boluri pentru bomboane, boluri de
amestecat, boluri pentru servit, boluri pentru
dulciuri (zaharicale), boluri din metale preţioase,
boluri din plastic (vase), boluri japoneze
pentru orez (chawan), boluri de zahăr din
metale preţioase, boluri pentru fructe cu coajă
lemnoasă, boluri din plastic (recipiente de uz
casnic), boluri în stil japonez pentru servirea
supei (wan), boluri japoneze pentru orez, din
metale preţioase (chawan), boluri pentru fructe,
spatule pentru bucătărie, seturi de condimente,
vaze, farfurii pentru legume, farfurii decorative,
recipiente pentru bucătărie, lbrice de cafea, nu
din metale preţioase, ustensile de bucătărie,
cutii pentru gustări, boluri de salată, farfurioare,
cutii pentru dulciuri/cutii de bomboane, coşuri
pentru uz casnic, cratiţe (acoperite), linguri de
gătit (ustensile de gătit), linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), pensule pentru gătit,
halbe de bere, amestecătoare, neelectrice,
pentru uz casnic, cristal (sticlărie), ceşti, pahare
din hârtie sau plastic, carafe, desfăcătoare
de sticle, electrice şi neelectrice, seturi de
recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente pentru
ulei/oţet, tăvi pentru firimituri, farfurii de unică
folosinţă, perii  pentru spălarea veselei,  boluri
(bazine)/bazine (boluri), gutii pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coşuri
de pâine de uz casnic, tocătoare pentru pâine,
cleşti pentru salată, cratiţe din lut, cutii pentru
pâine, recipiente de unică folosinţă din folie de
aluminiu, de uz casnic, solniţe cu orificii pentru
presărare/solniţe tip vas, dispozitiv de turnat vin,
şervete de bucătărie, pipete pentru sos, busturi
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă
candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele pentru
lumânări, stingătoare pentru lumânări, ceramică
pentru uz casnic, capace pentru platourile
de brânzeturi, ornamente chinezeşti, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, mănuşi pentru
cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de grătar,
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decorative pentru lumânări din metale preţioase,
veselă din ceramică, veselă din sticlă, suporturi
pentru veselă, veselă, articole de bucătărie şi
recipiente.
35. Servicii de comerţ (vânzare en gros sau
en detail) de accesorii pentru perdele, artizanat,
produse textile şi ţesături, decoraţiuni de
interior şi exterior, alte produse din domeniul
decoraţiunilor, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu căni şi pahare, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu căni şi pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decoraţiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, publicitate, publicitate
prin poştă, publicitate directă prin poştă,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, publicitate prin televiziune,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizare de informaţii privind comerţul exterior,
furnizare de informaţii în materie de comerţ,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate
şi marketing online, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, oferirea de informaţii
de contact comerciale şi de afaceri, analiza
costurilor, servicii de intermediere comercială,
servicii de registru de cadouri, servicii de
agenţie de import-export, publicitate cu plata
per click, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, marketing, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri

şi servicii pentru alte afaceri), servicii de comerţ
cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de amenajare şi decorare de
vitrine, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decoraţiuni festive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, realizare de târguri şi
expoziţii virtuale online, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, publicitate
la produsele şi serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcţie de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile şi serviciile prestate de
terţi online pe lnternet, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
servicii oferite de un lanţ de magazine şi
magazine online specializate.
42. Găzduirea site-urilor (site-uri web),
consultanţă privind alegerea perdelelor
(decoraţiuni interioare), furnizarea unui site
cu informaţii în domeniul decoraţiunilor
interioare, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacţii de
comerţ electronic, proiectarea de decoraţiuni
interioare, amenajare/design interior, decoraţiuni
interioare, design de arte grafice, design grafic
pentru materialele promoţionale, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicaţii software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (PaaS), stilizare (proiectare industrială),
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, servicii de
design privind comerţul cu amănuntul,
servicii de design interior pentru comerţul
cu amănuntul, consultanţă în decoraţiuni
interioare, design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare, design de decoraţiuni interioare
pentru magazine, servicii de proiectare
privind decoraţiunile interioare pentru locuinţe,
consultanţă privind alegerea materialelor pentru
tapiţarea mobilierului (decoraţiuni interioare),
servicii de proiectare privind decoraţiunile
interioare pentru birouri, consultanţă privind
alegerea huselor detaşabile pentru mobilier
(decoraţiuni interioare), schiţe de design pentru
ambalaje, recipiente, veselă şi tacâmuri pentru
masă, programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienţilor în magazine online,
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găzduire de platforme de comerţ electronic
pe internet, construirea unei platforme de
internet pentru comerţul electronic, proiectarea
de perdele.

───────

(210) M 2021 01384 (111)177487
(151) 22/02/2021
(732) CABINET MEDICAL DR.

MERTESCU ELISABETA S.R.L.,
CALEA BUCURESTI, NR. 50, BL.
A5, SC. 3, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA
G-SKIN EXQUISITE MED S.R.L.,
CALEA BUCURESTI, NR. 50, BL.
A5, SC. 3, AP. 3, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

G-skin
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de asistență
medicală pentru oameni, servicii de igienă și

frumusețe pentru oameni, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de tratamente cosmetice pentru ten,
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii oferite de clinici medicale, asistență
medicală, consiliere medicală, consultații
medicale, controale medicale, furnizarea de
informații medicale, servicii de îngrijire medicală,
efectuarea examenelor medicale (screening).

───────

(210) M 2021 01385 (111)177499
(151) 22/02/2021
(732) VASILE BARCAN, SOS.

ANDRONACHE NR.220, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Vasilica Cozonac
Cozonaci cu suflet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 25.01.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pâine, produse de patiserie și produse de
cofetărie, cozonaci.

───────
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(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

V4 SUPPORT DEFEND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 26.04.05

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

45. Servicii de pază, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază și protecție, servicii de
pază pentru infrastructuri, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii de
gardă de corp personală (escortă), servicii
de escortă personală (gardă de corp), servicii
de escortă (gardă de corp personală), servicii
prestate de gardă de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, servicii prestate de un

agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────

(210) M 2021 01387 (111)176859
(151) 22/02/2021
(732) CLASS PLAST PACKAGING

INDUSTRY SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI NORD NR. 10B,
BL. A2, SC. C, ET. 3, AP. 227,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CLASS PLAST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie şi de birou cu
excepţia mobilei, adezivi pentru papetărie sau
de uz casnic, materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2021 01386 (111)176679
(151) 22/02/2021
(732) V4 SUPPORT DEFEND SRL, 

B-DUL IULIU MANIU NR. 73, BL.
3, SC. B, ET. 8, AP. 89, CAMERA
3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2021 01392 (111)176860
(151) 22/02/2021
(732) MIHAI MARIUS MANTA, ARAD

STR. MARCEL OLINESCU, BL. 301
SC.A ET. 1 AP. 3, JUDEŢ ARAD,
ARAD, 310292, ARAD, ROMANIA

(540)

MOLNAR

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
───────

(210) M 2021 01393 (111)177563
(151) 22/02/2021
(732) MONDO - CARP PRODIMPORT-

EXPORT SRL, STR. VLAICU VODĂ
NR. 5, BL C9, SC 3, ET 4, AP 82,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031241,
ROMANIA

(540)

Pui de Somn
(531) Clasificare Viena: 01.07.07; 02.05.06;

27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Saltele pentru copii, utilizate pentru dormit,
saltele, saltele de pat, saltele din spumă, saltele
de dormit, articole pentru pătuțuri (cu excepția
lenjeriei de pat), accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), perne pentru formarea capului
la bebeluși, perne altele decât cele cu scop
medical, perne pentru bebeluși, perne pentru
alăptat, perne de maternitate, perne pentru
sprijinirea capului bebelușilor, paturi, saltele și
perne, perne antirostogolire pentru bebeluși,
perne de tip beanbag, perne în formă de u,
perne de susținere pentru scăunele de copii,
coșuri pentru bebeluși (pătuțuri), coșuri pentru
bebeluși.
24. Huse pentru saltele, altele decât pentru
incontinenţă, lenjerie de pat, lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de pat și pături, apărători
pentru pătuțuri (lenjerie de pat), așternuturi de
pat (lenjerie), lenjerie de pat pentru bebeluși,
articole textile utilizate ca lenjerie de pat, saci
de dormit, saci de dormit (lenjerii), saci de
dormit pentru bebeluși, cearșafuri (cearceafuri)
cu (tiv) elastic, pleduri (pături), pături tip
pled, huse de protecție impermeabilă pentru
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saltele altele decât pentru incontinenţă, protecție
impermeabilă saltele copii altele decât pentru
incontinenţă, husă de protecție impermeabilă
pentru saltea, altele decât pentru incontinenţă,
cearceaf de protecție impermeabil pentru saltele,
altele decât pentru incontinenţă, cearceaf de
protecție impermeabil pentru copii, altele decât
pentru incontinenţă, lenjerii de pat (aşternuturi).

───────

(210) M 2021 01394 (111)177468
(151) 22/02/2021
(732) SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE

S.R.L, STR. OLTENITEI 45,
UNITATEA NR. 5, POPESTI
LEORDENI, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

JURNAL IMOBILIAR
cu Ramona Ganea

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Producție de emisiuni de teleshopping,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
abonament la un canal de televiziune, achiziții
pentru terţi de întreprinderi, administrare a
afacerilor pentru actori, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru

complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru parcări
auto, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență privind gestiunea comercială în
cadrul unui contract de franciză, asistență
privind managementul activităților comerciale,
asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în materie
de management, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, determinare a costurilor ciclului
de viață în scopuri comerciale, dezvoltarea de
sisteme de management al spitalelor, servicii
de specialitate (experți)în domeniul eficienței
activității comerciale, servicii de exploatarea
întreprinderii (pentru terți), servicii de exploatare
comercială de centre comerciale pentru alte
persoane, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență
în afaceri, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
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gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, servicii de
înmatriculare de vehicule și transfer de titluri de
proprietate, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management de
hoteluri pentru terți, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru terți,
management în procesele de afaceri, servicii
de înregistrarea de comunicate scrise și
de date, întocmire de rapoarte economice,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor aeriene,
managementul computerizat al afacerii (pentru
terți), managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
instalațiilor sportive (pentru terți), managementul
întreprinderii (pentru terți), servicii de mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere de contracte comerciale
pentru alte persoane, negociere de contracte
cu plătitorii de servicii medicale, negociere
de contracte de publicitate, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, planificare strategică
de afaceri, planificare strategică în afaceri,
planificarea administrării afacerilor, planificarea
afacerilor, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de expertize
în domeniul eficienței comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienței economice,
servicii de expertiză în materie de eficiența
afacerilor, servicii de externalizare (asistență în
afaceri), servicii de externalizare sub formă de
intermediere de contracte de servicii pentru terți,
servicii de externalizare în domeniul operațiunilor
comerciale, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, servicii de management
pentru sportivi de performanță, servicii de
reprezentanță comercială, servicii de specialitate

privind eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii de transcriere medicală, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea.
38. Emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de
știri (transmisii), servicii de comunicare cu
terminale de computere și acces internet,
administrarea unei rețele de telecomunicații,
servicii de agenții de presă, asigurarea accesului
la rețele de telecomunicații, asigurarea accesului
la telecomunicatiile in banda larga, furnizare
de camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, servicii de colectare și
transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare de
date prin mijloace electronice, comunicare de
date prin radio, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin rețele de telecomunicații
multinaționale, comunicarea prin telegramă,
comunicații telegrafice, comunicații telematice
prin terminale de calculator, consultanță
privind comunicațiile electronice, consultanță
în domeniul comunicațiilor, consultanță în
domeniul rețelelor de comunicații, consultanță
în domeniul telecomunicațiilor, consultanță în
telecomunicații, servicii de exploatare a sateliților
de telecomunicații, servicii de exploatare a
sistemelor de comunicații prin radiofrecvență,
servicii de exploatare a sistemelor electronice
de comunicații, furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicații), furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de comunicații prin radio, furnizare de conexiuni
de telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
de servicii de radio mobil privat, furnizare
de telecomunicatii wireless prin intermediul
retelelor de comunicatie electronica, furnizare de
timp de emisie pentru servicii de comunicații,
furnizarea accesului de mare viteză la rețele
de calculatoare și de comunicații, furnizarea
accesului la rețele de comunicații electronice și la
baze de date electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații electronice,
servicii de recepționare de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonați, retransmisie de imagini prin satelit,
servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), servicii ale agențiilor de știri
pentru telecomunicații, servicii ale agențiilor
de știri pentru transmisii electronice, servicii
audiotext, servicii consultative și de consultanță
privind comunicațiile fără fir și echipamentele
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pentru comunicațiile fără fir, servicii de
comunicare fără fir în bandă largă, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicare pentru transmisia de
informații prin mijloace electronice, servicii
de comunicare pentru transmisia electronică
de voce, servicii de comunicații, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii de
comunicații audiovizuale, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații furnizate electronic, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
transmiterea electronică a imaginilor, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii de
comunicații radio în bandă largă, servicii de
comunicații radio în bandă îngustă, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
comunicații telematice, servicii de comunicații
video, servicii de informare prin radio, servicii
de informare privind rețelele electronice de
comunicare, servicii de informare și consiliere
privind serviciile de telecomunicații, servicii
de informare privind telecomunicațiile, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de rețele de radiotelefonie maritimă, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații care folosesc rețele radio
celulare, servicii de telecomunicații de rețele
digitale, servicii de telecomunicații interactive,
servicii de telecomunicații pentru distribuirea de
date, servicii de telecomunicații pentru pasagerii
aeronavelor, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații prin telegraf, servicii
de telecomunicații în rețele de fibră optică, fără
fir și prin cablu, servicii de telecomunicații între
instituții financiare, servicii de telecomunicații
între rețelele de calculatoare, servicii de
teleconferință și videoconferință, servicii de
transmisie electronică de imagini, servicii de
transmisie electronică de informații, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de transmisie prin benzi telegrafice,
servicii de transmisie prin benzi de telegraf,
servicii de transmisie securizată de date,
sunete și imagini, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de videotext interactiv,
servicii interactive de comunicații, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice

de conținut media de divertisment, servicii
pentru conferințe în rețea, servicii pentru
transmisia electronică de documente, servicii
pentru transmiterea electronică de voce,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii de
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin sateliți, transmisie de informații
prin rețele de comunicații electronice, transmisie
de informații prin radio, transmisie de informații
prin intermediul sistemelor de comunicații video,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin coduri telematice, transmisie
de informații din baze de date prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, transmisie de
imagini prin satelit, transmisie de imagini
prin rețele multimedia interactive, transmisie
de filme video, transmisie de informații prin
rețele electronice de comunicație, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații prin rețele optice
de telecomunicație, transmisie de informații
prin teleimprimatoare, transmisie de informații
privind piața bursieră cu ajutorul mediilor
de telecomunicații, transmisie de informații și
imagini referitoare la produse farmaceutice,
medicamente și igienă, transmisie de mesaje și
imagini codificate, transmisie de pachete de date
și imagini, transmisie de semnale pentru comerț
electronic prin sisteme de telecomunicații și prin
sisteme de comunicații de date, transmisie de
sunet asistată de calculator, transmisie de sunet,
imagine, semnal și date prin cablu, transmisie
de știri la organizațiile care difuzează știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie electronică de comunicări scrise,
transmisie prin satelit de sunete, imagini,
semnale și date, transmisie securizată de
date, sunete sau imagini, transmisie video
prin rețele digitale, transmisie și recepție
(transmisie) de informații din bazele de date
prin intermediul rețelei de telecomunicații,
transmisie și recepție prin radio, transmisii
audio prin satelit, transmitere de date prin
teleimprimator, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, transmitere de informații în scopuri
casnice, transmitere de informații în scopuri
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de afaceri, transmitere de înregistrări audio
și video în rețele, transmitere de telegrame
prin mijloace electronice, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere telematică de informații,
transmitere și retransmitere electronică de
sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
trimitere, primire și retrimitere de mesaje, servicii
de videoconferință.

───────

(210) M 2021 01395 (111)176861
(151) 22/02/2021
(732) SC CENTRO GROUP

PROFESIONAL TM SRL, SAT
MOŞNIŢA NOUĂ NR. 167,
CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ
OFFICE SRL, BDUL TAKE IONESCU
NR. 24-28 SC. B AP. 2,JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

C CONCENTRO COSMETICS
& CLEANING SOLUTIONS
WWW.CONCENTRO.RO

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzarea prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 3.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2021 01396 (111)176862
(151) 22/02/2021
(732) SC CENTRO GROUP

PROFESIONAL TM SRL, SAT
MOŞNIŢA NOUĂ NR. 167,
CAMERA 3, JUDEŢ TIMIŞ,
COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET CONSTANTIN GHIŢĂ
OFFICE SRL, BDUL TAKE IONESCU
NR. 24-28 SC. B AP. 2,JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

C CONCENTRO COMPLETE
WASHING SYSTEMS

WWW.CONCENTRO.RO
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(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate
şi reclamă, vânzarea prin internet, servicii de
comerţ electronic cu produse din clasa 3.
37. Servicii oferite de o spălătorie de rufe.
42. Creare şi menţinere de pagini (site-uri web).

───────

(210) M 2021 01399 (111)176746
(151) 22/02/2021
(732) ACCES AUTO TRADING SRL,

STR.. FERMELOR NR.1, JUD.
NEAMŢ, IZVOARE, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL NR. 17,
BL. S16, SC. 2, ET. 3, ET. 30, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DANUBIANA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Anvelope.

───────

(210) M 2021 01402 (111)177533
(151) 22/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dieta

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

30. Pâine, produse de panificație
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
în domeniul panificației, servicii de vânzare și
servicii de comerţ de pâine și produse de
panificație.

───────
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(210) M 2021 01403 (111)177561
(151) 22/02/2021
(732) DOBROGEA GRUP SA, STR.

CELULOZEI NR. 1, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL POPESCU
MAGDALENA DANIELA - LEGAL2M,
SPLAIUL UNIRII 10, BL. B5, SC. 1,
AP. 10, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Dieta

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 05.07.02;
29.01.11

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

clase:
5. Alimente pentru copii și sugari de uz medical,
produse dietetice de uz medical, preparate
dietetice de uz medical.
30. Făină, amestecuri de făină, pâine, preparate
făcute din cereale, produse de panificație,
produse de patiserie și cofetărie, premixuri
și concentrate de panificație, amelioratori și
corectori de făinuri, aluaturi, deserturi, preparate
sau semipreparate
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale
în domeniul alimentar, servicii de agenţii de
import-export, servicii de vânzare și servicii
de comerţ cu pâine și produse de panificație,
amelioratori și corectori de panificație, premixuri
și concentrate de panificație, servicii oferite de o
rețea de magazine alimentare și de desfacere de
produse alimentare.

───────

2, JUD CONSTANŢA, NAVODARI,
905700, CONSTANȚA, ROMANIA
THEODOR IONASCU, STR.
M4, NR. 2, JUD. CONSTANŢA,
NAVODARI, 905700, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

AnDum

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenție de import cu măști de
protecție respiratorie, servicii de comerț online.,
servicii de comerț cu amănuntul, servicii de
comert cu ridicata

───────

(210) M 2021 01406 (111)176863
(151) 22/02/2021
(732) THK THEO KITE, STR. M4, NR.
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(210) M 2021 01411 (111)176864
(151) 23/02/2021
(732) MANPRES DISTRIBUTION

SRL, STR. ZIDURI ÎNTRE VII
NR.5, BL. 8, SC. 2, AP. 44,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI-API SRL, STR. TURDA NR.
127, BL. 2, SC. C, AP. 91, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MANPRES abonamente
la ziare si reviste

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru, alb,

violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terților de
ziare, reviste, cărți de toate tipurile (cu excepția
transportului), prezentarea pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
sau platforme specializate proprii sau terțe,
astfel încât terții să le cunoască şi să le
achiziționeze comod, publicitate, promovare,
marketing prin toate mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta ulterior, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu presa, inclusiv
servicii de asistență si consultanță comercială,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, servicii de realizare a abonamentelor
la cărți, reviste, ziare sau benzi desenate,
administrare de afaceri.
39. Livrare, expediere și distribuție de ziare și
reviste.

───────

(210) M 2021 01413 (111)176865
(151) 23/02/2021
(732) ECATERINA-ANDREEA IACOB,

STRADA SOLD. NICULAE T.SEBE
NR. 16, BL. L40, SC. 2, ET. 10,
AP.108, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Hotel Volo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni).

───────

(210) M 2021 01414 (111)176866
(151) 23/02/2021
(732) MIHAI-BOGDAN DIACONU, STR.

ARŢARULUI NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Trattoria Amore

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

43. Servicii de restaurant.
───────
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(210) M 2021 01424 (111)177317
(151) 23/02/2021
(732) SC ANTIBIOTICE S.A., STRADA

VALEA LUPULUI NR. 1, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Fluxiv supliment alimentar
contribuie la sănătatea

circulației vasculare Nutriensa

(531) Clasificare Viena: 02.09.25; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.09; 26.01.01

(591) Culori revendicate:roșu, verde, alb,
negru, roz

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

3. Înâlbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri nemedicinale,
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice,
loțiuni pentru păr, de uz cosmetic, pastă de dinți,
nemedicinală.
5. Produse farmaceutice și de uz veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
dietetice de uz medical, alimente pentru sugari,
plasturi, materialede pansat, materiale pentru
plombarea dinților și pentru amprente dentare,
dezinfectant, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

───────

(210) M 2021 01426 (111)177455
(151) 23/02/2021
(732) KORONA FIGHT SPORTS SRL,

STR. SITARULUI NR.27, JUD
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR. 12- 14, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Ko.Ro.Na REALTY

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 07.01.24;
29.01.12

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, management imobiliar, servicii de
închiriere a apartamentelor, managementul
apartamentelor, colectarea chiriilor, servicii de
brokeraj imobiliar, evaluări imibiliare, servicii de
închiriere a birourilor (bunuri imobiliare), servicii
de închirierea birourilor pentru conlucrare,
închirierea bunurilor imobiliare.
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, servicii de
construcţii, servicii de instalaţii şi reparaţii,
servicii de construcţia şi demolarea de
clădiri rezidenţiale ca de exemplu case si
blocuri, servicii de construcţia şi demolarea
de clădiri nerezidenţiale ca de exemplu
fabrici, ateliere, uzine, depozite, spitale,
scoli, clădiri de birouri, hoteluri, magazine,
centre comerciale, restaurante, clădiri pentru
aeroporturi, săli de sport, terenuri de sport,
garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi, diguri
portuare sau linii de transport, servicii de
întreţinere si reparare pentru conservarea
clădirilor rezidenţiale si nerezidenţiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
servicii de amenajarea interiorului clădirilor
companiilor (construcţii), amenajarea spațiilor
pentru magazine (construcţii), servicii de
construcția standurilor de expoziții și magazine,
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amenajarea spațiilor comerciale (construcţii),
servicii de construcția de compartimente
modulare de birou, servicii de construcție
de standuri pentru târguri comerciale și
expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații
sanitare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
lucrări de instalaţii termice, lucrări de
instalaţie de apă şi canal (izolare), servicii
de instalarea echipamentelor, lucrări privind
acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor, servicii
de impermeabilizare clădire, servicii de izolare
a clădirilor, servicii de aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele construite, servicii de
instalarea şi repararea alarmelor antifurt, servicii
de tâmplărie, amplasare de rețele de alimentare
cu electricitate, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de instalarea uşilor şi ferestrelor, servicii
de aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificați, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate pe
șantier, servicii de închirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea
de macarale, servicii de restaurare a clădirilor,
servicii de modificare și renovare a structurilor
rezidențiale existente, servicii de curăţarea
de geamuri, servicii de curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), servicii de curăţarea
clădirilor (interior), servicii de supravegherea
construcţiei de clădiri, servicii de consultanţă
în construcţii, furnizarea de informaţii privind
construcţia, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, servicii de instalare de utilități pe
șantiere de construcții, servicii de electricieni,
servicii de instalarea şi repararea ascensoarelor,
servicii de instalarea şi repararea dispozitivelor
de irigare.

───────

(210) M 2021 01428 (111)176867
(151) 23/02/2021
(732) BOGDAN GASPAR, STR. COTU

MIC NR.17, JUD. TIMIŞ, LUGOJ,
305500, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

pesleau.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

38. Furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet

───────

(210) M 2021 01429 (111)177095
(151) 23/02/2021
(732) SC GELOMIN SRL, STR

GRADINARI, 21, BL. 35D, SC.
A, ET 2, AP. 8, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, 100404, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

GELOMIN

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 03.07.03;
03.04.18; 29.01.12

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

clase:
31. Hrană şi bauturi pentru animale şi păsări.

───────
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(210) M 2021 01433 (111)176868
(151) 23/02/2021
(732) S.C. TOP TEA COMPANY S.R.L.,

STR. BRADESCU BARBU,
NR.5, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU, NR.
8E, BL.9, AP.P03, CĂSUŢA POŞTALĂ
640,JUD. BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

LIVADA CU CEAI

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

35. Servicii de vanzare cu amantul in legatatura
cu cafea, ceai, cacao, condimente, produse
alimentare, produse de patiserie, dulciuri,
produse zaharoase, ustensile de menaj,
tacâmuri, veselă din sticlă, porţelan şi ceramică,
mobilă, articole de mobilier (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu produsele
alimentare, servicii de intermediere comercială
cu produse alimentare, servicii de vanzare cu
amanuntul in legatura cu veselă.

───────

(210) M 2021 01438 (111)176795
(151) 23/02/2021
(732) ICONTAX SMART, LOC. MACESTI,

ORAȘ MOLDOVA-NOUA NR.
183,, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

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

(540)

ICONTAX SMART
ACCOUNTING

(531) Clasificare Viena: 24.15.21; 07.03.15;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de contabilitate, servicii de
contabilitate și audit, servicii de contabilitate
pentru terți, servicii de consultanță
fiscală (contabilitate), servicii de consultanță
(contabilitate) fiscală, servicii de consiliere
(contabilitate) fiscală, servicii de consultanţă
cu privire la contabilitate, servicii de
consultanță și informații privind contabilitatea,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
contabilitate de gestiune, servicii de contabilitate
managerială, servicii de contabilitate analitică,
servicii de contabilitate informatizată, servicii
de contabilitate computerizată, servicii de
contabilitate computerizată, servicii de evidență
contabilă și contabilitate, planificarea obligațiilor
fiscale (contabilitate), servicii de contabilitate,
în special evidență contabilă, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, servicii
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de consultanță în contabilitatea comercială,
pregătirea evaluării computerizate în vedera
impozitării (contabilitate), furnizare de informații
în materie de contabilitate, servicii de
contabilitate pentru fonduri de pensie, servicii
de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate pentru fuziuni și
achiziții, consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate, servicii de contabilitate
privind costurile în întreprinderi agricole,
servicii de consultanță și informare cu
privire la contabilitate, servicii de consiliere
referitoare la declarațiile de venit (contabilitate),
publicitate şi marketing, publicitate prin
corespondenţă, servicii de publicitate, publicitate
şi reclamă, publicitate în reviste, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poştei,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de contabilitate
administrativă, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2021 01439 (111)176869
(151) 23/02/2021
(732) STUPARUL PUNCT RO SRL,

OBSERVATORULUI NR. 15, BLOC
OS 16, AP 19, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400500, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Podișor
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare pentru oameni și
animale, de uz medical.
31. Hrană și băuturi pentru animale.

───────

(210) M 2021 01440 (111)176870
(151) 23/02/2021
(732) ROM CABLU SRL, SAT VALEA

STÂLPULUI NR.2, COMUNA
TEIȘANI, JUDEȚUL PRAHOVA,
VALEA STALPULUI, 107599,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ROMCABLU

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17

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

9. Corpuri de iluminat (electricitate), cabluri
electrice, cabluri coaxiale, conductoare electrice,
sârmă de cupru izolată, materiale pentru rețele
electrice (fire de sârmă, cabluri), cabluri cu fibre
optice, fire electrice, cabluri telefonice, cabluri
autopurtate, cabluri subterane.

───────
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(210) M 2021 01441 (111)177495
(151) 23/02/2021
(732) EMILIA NAOME BOŞTIOG, STR.

ION ROATA NR. 11, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA
DANIEL BOŞTIOG, STR. ION
ROATA NR.11, JUDEȚUL
SUCEAVA, VICOVU DE SUS,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

DEMALIS

(531) Clasificare Viena: 09.09.05; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Articole de încălțăminte, încălțăminte pentru
bărbați, femei și copii.

───────

(210) M 2021 01442 (111)177268
(151) 23/02/2021
(732) BUG MARKETING SRL, ALEEA

CONSTANTIN SILVESTRI NR. 4,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Ina Gospodina

(531) Clasificare Viena: 02.03.11; 02.03.23;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roz (HEX #e73778),
negru (HEX #111111)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste produse, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
comenzi online computerizate în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
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de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de comerț cu amănuntul online amănuntul în
legătură cu în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul în legătură cu în
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
agenții de import-export, prezentări de produse
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
publicitate pentru produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de promovare (publicitate) de produse și servicii
pentru terți in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, marketing de
produse și servicii pentru alte persoane in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizare de
recomandări pentru produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,

servicii de promovare (publicitate) a produselor
și serviciilor altor persoane prin internet in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizarea de
recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, in legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, prezentare de
produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare) in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
furnizare de informații prin internet privind
produsele și serviciile pentru consumatori in
legătură produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
consiliere cu privire la produse de consum in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
pentru terți de produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de consultanță privind achiziționarea de
produse în numele unor terți in legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul in legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse și
servicii in legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale in
legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
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legătură cu produse si instrumente de bucătărie,
dispozitive de bucătărie, accesorii de bucatarie,
vase si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, servicii de
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de promovare de produse și servicii
ale altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet referitor la produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor
în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri în legătură cu produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie.
38. Furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet în legătură cu

produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice
şi neelectrice pentru bucătărie, furnizarea
accesului la pagini web în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, transmisie de
informații și imagini referitoare la produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, transmitere de
informații în materie de produse produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, difuzare şi
transmisie de informaţii prin reţele sau internet
referitoare la produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.
41. Servicii de publicare on-line, publicare
și editare de materiale tipărite, altele decât
cele publicitare, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, furnizare de
imagini online nedescărcabile, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizarea de informații despre produse si
instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line care conține
informații despre produse si instrumente de
bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii de
bucatarie, vase si ustensile pentru gatit, aparate
electrice şi neelectrice pentru bucătărie, crearea
şi publicarea de jurnale şi bloguri personale
online în legătură cu produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie,
servicii de scriere pentru bloguri în legătură cu
produse si instrumente de bucătărie, dispozitive
de bucătărie, accesorii de bucatarie, vase
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si ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie.
42. Găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online în legătură cu produse
si instrumente de bucătărie, dispozitive de
bucătărie, accesorii de bucatarie, vase si
ustensile pentru gatit, aparate electrice şi
neelectrice pentru bucătărie, creare şi întreţinere
de bloguri (pagini de internet personale de tip
jurnal) pentru terţi despre produse si instrumente
de bucătărie, dispozitive de bucătărie, accesorii
de bucatarie, vase si ustensile pentru gatit,
aparate electrice şi neelectrice pentru bucătărie.

───────

(210) M 2021 01443 (111)177497
(151) 23/02/2021
(732) RAMONA-MIHAELA

VARTOLOMEI, STR. ŞTEFAN
CEL MARE NR.24E, AP.2,
JUDEŢ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

RAMELLE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole

de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din producţie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenţii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, servicii de import-export.

───────
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(210) M 2021 01444 (111)177496
(151) 23/02/2021
(732) STRAUSS ROMANIA SRL, STR.

NICOLAE TECLU NR.51, SECTOR
3, BUCURESTI, 032368, ROMANIA

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

(540)

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ INSTANT

CREMOS ŞI AROMAT
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;

11.03.03; 25.01.19
(591) Culori revendicate:galben, maro, alb,

negru, auriu, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate (distribuitoare) de
vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de

cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 01446 (111)176871
(151) 23/02/2021
(732) LIBELO PLUS SRL, STR.

GRIVITEI, NR. 12, JUDETUL
ARGES, PITESTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Libelo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Materiale înregistrate, aparate pentru
cercetare științifică și de laborator, aparate
și simulatoare educaționale, conținut media,
baze de date computerizate, fișiere multimedia
descărcabile, aplicații software, aplicatii
mobile, aplicații mobile educative, aplicații
educative pentru tablete, aplicații de calculator
educative, publicații electronice descărcabile,
cărți electronice descărcabile, software pentru
cursuri virtuale, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, software, software educational,
software multimedia, podcast-uri descărcabile,
înregistrări video descărcabile, suporturi media
educative descărcabile.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, servicii de traducere,
servicii de traducere lingvistică, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, activități de
divertisment, sportive și culturale, ateliere
recreative, organizare de cursuri, cursuri
lingvistice, cursuri prin corespondență, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de limbi
străine, cursuri de formare, organizare de

conferințe educaționale, organizare de seminarii
și conferințe, servicii de tabere de recreere,
cursuri în cadrul taberelor educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, furnizare de seminare online de formare,
educație sau instruire (coaching personal),
asistență profesională individualizată (coaching),
educație, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, creare (redactare) de podcast-uri,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, transfer de know-how (instruire),
servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică, servicii de traducere în format
Braille.

───────

(210) M 2021 01447 (111)176872
(151) 23/02/2021
(732) BUNELU FACTORY SRL, STR.

FLORILOR, NR.5, JUDETUL
VRANCEA, PANCIU, 625400,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

LA BUNELU'

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

29. Carne și produse din carne.
───────
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(210) M 2021 01451 (111)177356
(151) 23/02/2021
(732) RALUCA - CRISTINA NICOLAE,

STR. MOINEȘTI NR. 1, BL. 15,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Naturawl

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#99CB4D, #2DB674), gri (HEX
#61645D)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste produse, prezentări
de produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
servicii de publicitate pentru produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, promovare de produse și servicii

pentru terți in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, furnizare de recomandări
pentru produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, prezentare
de produse și servicii (în scopuri promoționale/
publicitare) in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, furnizare de informații prin
internet privind produsele și serviciile pentru
consumatori in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, consiliere cu privire la
produse de consum in legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
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produse bio pentru ingrijire casă, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
de produse pentru terți, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, furnizarea de spațiu
pe pagini web pentru promovare de produse
și servicii in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale in legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare în legătură
cu produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor de
achiziționat în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio pentru
ingrijire casă, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vadă și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,

produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet referitor la produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse și
alimente bio, alimente dietetice, produse ingrijire
personala bio, cosmetice bio, produse bio
pentru ingrijire casă, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin blogur
în legătură cu produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă.

41. Servicii de publicare on-line, publicare și
editare de materiale tipărite, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, servicii

38. Comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă, furnizare de acces la conținut, site-uri
și portaluri de internet în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, furnizarea
accesului la pagini web în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, transmisie
de informații și imagini referitoare la produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, transmitere
de informații în materie de produse produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, difuzare şi
transmisie de informaţii prin reţele sau internet
referitoare la produse si alimente vegane, raw
vegane, vegetariene, produse și alimente bio,
alimente dietetice, produse ingrijire personala
bio, cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire
casă.
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de scriere pentru bloguri în legătură cu produse
si alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, crearea şi
publicarea de jurnale şi bloguri personale
online în legătură cu produse si alimente
vegane, raw vegane, vegetariene, produse
și alimente bio, alimente dietetice, produse
ingrijire personala bio, cosmetice bio, produse
bio pentru ingrijire casă, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizarea de informații despre produse si
alimente vegane, raw vegane, vegetariene,
produse și alimente bio, alimente dietetice,
produse ingrijire personala bio, cosmetice bio,
produse bio pentru ingrijire casă, prin intermediul
unui site web, furnizarea unei baze de date
computerizate on-line care conține informații
despre produse si alimente vegane, raw vegane,
vegetariene, produse și alimente bio, alimente
dietetice, produse ingrijire personala bio,
cosmetice bio, produse bio pentru ingrijire casă,
servicii de educaţie în legătură cu alimentaţia şi
stilul de viaţă vegane, aceste servicii furnizate
inclusiv online, dezvoltare şi coordonarea de
activități educaţionale referitoare la alimentaţia
şi stilul de viaţă vegane, educaţie şi instruire
care promovează un stil de viaţă vegan, servicii
şi activităţi de educaţie şi sensibilizare care
promovează stilul de viaţă şi traiul vegan, aceste
servicii furnizate inclusiv online.

───────

(210) M 2021 01452 (111)176873
(151) 23/02/2021
(732) S.C. AGROINDUSTRIALA

BUCIUM, STR. FUNDAC PLOPII
FARA SOT, NR. 18-22, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR.51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

INSPIRA

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

33. Vinuri, vinuri spumante.
───────

(210) M 2021 01455 (111)176874
(151) 23/02/2021
(732) MEAT YOU LITVINENCO SRL,

STR. RICHARD WRUMBRAND,
NR. 34, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN NR. 4A/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Meat You Jerky
FOOD FOR FRIENDS!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
43. Servicii de alimentație publică.

───────
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(210) M 2021 01456 (111)176875
(151) 23/02/2021
(732) GRAFFITI PUBLIC RELATIONS

SRL, STR ION BREZOIANU, NR
23-25, CORP B, ETAJ 3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTORUL 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

meaning +
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

publicitate, publicitate în reviste, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de relații
cu publicul, servicii de relaţii media, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de asistență privind
publicitatea, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, servicii de consultanță privind
relațiile publice, publicitate prin corespondență,
agenții de publicitate, publicitate și reclamă,
servicii de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate exterioară,
consultanță privind publicitatea comercială,
servicii de promovare și publicitate, consultanță
în publicitate și marketing, servicii de publicitate
în presă, servicii de publicitate și marketing,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
editare de publicitate, negociere de contracte
de publicitate, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, servicii de informații privind
publicitatea, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de consultanță privind promovarea de
vânzări, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de management
de personal angajat în publicitate, realizare
de broșuri publicitare, concepere de broșuri
publicitare, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
distribuirea de broșuri promoționale, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri și
material tipărit), distribuire de reclame și
material publicitar (pliante, broșuri, foi volante și
mostre), servicii de închiriere de spațiu publicitar
în broșuri, productie de clipuri publicitare,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de competiții și evenimente
sportive, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
marketing pentru evenimente, organizare și
realizare de evenimente promoționale, servicii
de cercetare cu privire la publicitate și marketing,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, gestiunea

9. Panouri  publicitare  (mecanice),  panouri
publicitare (luminoase), panouri publicitare
electronice, panouri publicitare iluminate,
panouri publicitare, mecanice sau luminoase,
afișe publicitare (mecanice sau luminoase),
reclame luminoase, niciunul dintre bunurile
menționate nu are legătură cu televiziunea,
radioul, cinematograful.
16. Reclame      tipărite,        publicații de
reclame, produse de imprimerie, plicuri, cutii
din carton pentru ambalat, pungi de hârtie,
mape, mape tip servietă, mape de hârtie
(papetărie), afise publicitare, broșuri, broșuri
tipărite, dosare pentru documente (papetărie),
tipărituri sub formă de imagini, tipărituri, fotografii
(tipărite), fotografii imprimate, cărți ilustrate,
benzi desenate, fluturaşi publicitari, buletine
informative, ziare (tipărite), agende (tipărite),
cataloage (tipărite), calendare (tipărite), bannere
din hârtie, materiale didactice din hârtie,
materiale educative și didactice, caractere
tipografice, hartie si carton, șabloane pentru
caractere tipografice, panouri publicitare tipărite,
din hârtie, niciunul dintre bunurile menționate
nu are legătură cu televiziunea, radioul,
cinematograful.
35. Servicii    de     agenție     de publicitate,
servicii de închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate la
radio și la televizor, publicitate, publicitate online,
publicitate televizată, publicitate radiofonică,
publicitate și marketing, organizarea de
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afacerilor comerciale, lucrări de birou, niciunul
dintre serviciile menționate nu are legătură cu
televiziunea, radioul, cinematograful.

───────

(210) M 2021 01460 (111)176765
(151) 23/02/2021
(732) CLAUDIA-ROXANA BOGHEAN,

STR. GHEORGHE LAZAR NR. 17,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
VILARINA-MARY PETRE, STR.
GHEORGHE LAZAR NR. 17,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Vyro RAW & VEGAN BISTRO

(531) Clasificare Viena: 05.09.17; 05.03.11;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, verde, negru,
alb

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

29. Produse din fructe uscate, produse din
fructe de mare, produse din legume preparate,
înlocuitori de lapte, lapte de orez, lapte
de soia, lapte de migdale, lapte de cocos,
lapte de ovăz, lapte de arahide, uleiuri și
grăsimi comestibile, fructe preparate, fructe
uscate, fructe glasate, fructe congelate, fructe
conservate, fructe confiate, fructe glazurate,
fructe aromatizate, fructe, gătite, legume
procesate, legume conservate, legume gătite,
legume uscate, salate de legume, piure de
legume, jeleuri de legume, conserve cu legume,
legume pre-tăiate, jeleuri de fructe, jeleuri,

41. Educatie,   instruire,  divertisment,   activitati
sportive si culturale, publicarea de  fotografii,
publicare  de  materiale  didactice  educative,
producție    audio,   video    și    multimedia    și
fotografie,    organizare    de     evenimente    de
recreere,   coordonare     de    evenimente     de
divertisment,    coordonare     de evenimente
culturale, organizare de evenimente muzicale,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, organizare de gale în scop
educativ, cultural sau de divertisment, niciunul
dintre serviciile menționate nu are legătură cu
televiziunea, radioul, cinematograful.
42. Servicii de  analiză şi  cercetare industrială,
programare  de  software  pentru publicitate 
online, găzduire de spațiu de memorieelectronic 
pe  internet  pentru  publicitatea la  produse  și 
servicii,  dezvoltare  software, programare  si 
implementare,  creare  de  pagini  web,
programare  de  pagini   web,  proiectare de
portaluri web, design de site-uri web, proiectare
de site-uri web, actualizarea paginilor web pentru
terți, dezvoltare de pagini web pentru terți, creare
și design de site-uri web pentru terți, consultanță
privind crearea și proiectarea de site-uri web,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web pentru comerț electronic, design
de pagini principale și pagini web, proiectare și
actualizare de pagini principale și de site-uri web,
servicii tehnologice stiintifice, servicii ştiinţifice şi
cercetare în acest domeniu, creare, actualizare
şi adaptare de programe de calculator, niciunul
dintre serviciile menționate nu are legătură cu
televiziunea, radioul, cinematograful.
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dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri.
30. Cafea, băuturi din cafea, concentrate de
cafea, ceai, ceai pentru infuzii, cacao, alimente
pe bază de cacao, preparate pe bază de
cacao, amestecuri pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cacao, băuturi cu gheață pe bază de
cacao, alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), preparate pe bază de cacao pentru
fabricarea băuturilor, preparate pentru fabricarea
de băuturi (pe bază de cacao), cacao (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură),
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, orez preparat, făină, amestecuri
de făină, cereale, cereale procesate, alimente
preparate din cereale, pâine, patiserie, produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
dulci aromate, jeleuri de fructe (cofetărie),
bomboane nemedicinale (cofetărie), fondante
(cofetărie), înghețată, șerbeturi (înghețată),
înghețată vegană, maioneză vegană, ciocolată
caldă vegană, zahăr, înlocuitori ai zahărului,
bomboane zaharicale (nemedicamentoase),
miere, zahăr, miere, sirop de melasă, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, drojdie și
agenți de dospire, sare, sare, mirodenii, arome
și condimente, muștar pentru alimente, sosuri,
gheață, înghețată, iaurt înghețat (produse de
patiserie îngheţate) și șerbeturi, prăjituri cu
fructe, biscuiți cu fructe, înghețată cu fructe,
sosuri de fructe, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie.
31. Fructe proaspete, fructe crude, fructe
neprelucrate, amestecuri de fructe (proaspete),
legume crude, legume neprelucrate, legume
proaspete, legume ecologice, proaspete, fructe
proaspete, nuci neprocesate, legume și ierburi
proaspete, semințe de legume, semințe naturale,
grăunțe (semințe), semințe brute, semințe
neprocesate, semințe de flori, semințe de fructe,
semințe oleaginoase nepreparate, amestecuri
de semințe sălbatice, semințe comestibile în
stare brută, plante naturale, plante uscate, ierburi
(plante), plante naturale vii, plante cu flori,
animale vii, rădăcini de uz alimentar, ciuperci,
proaspete, pentru uz alimentar, plante și flori
naturale.
32. Bere, sorbeturi (băuturi), băuturi
energizante, apă (băuturi), ape minerale
(băuturi), siropuri pentru băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice din legume, băuturi de fructe,
băuturi cu proteine, băuturi cu carbohidrați,
șerbeturi din fructe (băuturi), băuturi care
conțin vitamine nemedicinale, sucuri de
legume (băuturi), suc de roșii (băuturi),
siropuri pentru prepararea băuturilor nealcoolice,

smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
energizante care conțin cafeină, băuturi cu suc
de portocale, băuturi pe bază de bere, sorbete
sub formă de băuturi, băuturi cu aromă de fructe,
băuturi din aloe vera, nealcoolice, băuturi pe
bază de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
băuturi nealcoolice din fructe uscate, băuturi
pe bază de cocos, băuturi cu suc de ghimbir,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi pe baza
de nuci și de soia, băuturi pe bază de suc de
aloe, băuturi pe bază de suc de mere, băuturi pe
bază de suc de ananas, sucuri din concentrat de
fructe (băuturi nealcoolice), băuturi nealcoolice
care conțin sucuri de legume, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc de lămâie folosit la
prepararea băuturilor, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte.
43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
catering, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, servicii de cazare turistică și de
vacanță, asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 01462 (111)176876
(151) 24/02/2021
(732) BOGDAN ANDREI NECHITA,

STR. VICTORIEI, NR. 206, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430061, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

BAUMAG

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
prezentare de firme și produse și servicii ale
acestora pe internet, servicii de informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, consultanță
privind comercializarea de produse chimice.

───────
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(210) M 2021 01466 (111)175730
(151) 24/02/2021
(732) PICOFARM SRL, SOS.OLTENITEI

NR.220, JUDEŢ ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, ROMANIA

(540)

PIGOLINO

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 03.04.18; 25.01.19

(591) Culori revendicate:rosu, galben, alb,
albastru, roz, bej, maro

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

29. Carne şi produse din carne, mezeluri,
cârnaţi, salamuri, extracte din carne.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul a cărnii
și produselor din carne, promovarea comerciala,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de birou (administrație), servicii de
marketing comercial.

───────

(210) M 2021 01468 (111)176877
(151) 01/03/2021
(732) ALPHA BANK ROMANIA SA,

CALEA DOROBANŢILOR NR.
237B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010566, ROMANIA

(540)

Alpha Pay Online

(531) Clasificare Viena: 26.04.16; 14.05.23;
29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone 2955 C), albastru deschis
(Pantone 2159 C), gri (Pantone 8001
C), alb (Pantone 000C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
constituire baze de date, contabilitate, audit,
consultanță, analiză de piață, prognoze
economice, management și consultanță
de management, marketing, prelucrarea
administrativă a ordinelor de cumpărare,
emiterea de facturi.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii de creditare, emiterea de cărți de credit

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole     de
legătorie, fotografii, articole de papetărie  și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen 
și materiale pentru artiști, pensule, materiale 
didactice  și educative,  folii  de  plastic  pentru 
documente,  folii și  pungi  pentru  ambalat  și 
împachetat,  caractere tipografice,  forme  de 
tipar, clișee.
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și de debit, depozite de valori, schimb valutar,
colectarea debitelor, factoring, activități fiduciare,
consultanță financiară, servicii financiare, audit
fiscal, fonduri de investiții, garanții, servicii
bancare la domiciliu, asigurări, afaceri financiare,
afaceri monetare, afaceri imobiliare, asigurări
în caz de accidente, actuariat, evaluări
financiare, lichidarea unor afaceri, investiții de
capital, servicii de închiriere (leasing), cecuri,
împrumuturi (finanţare), fonduri mutuale, servicii
de asigurare.
38. Telecomunicații, comunicare și transmitere
de informații prin telefon, e-mail, fax, acces
la baza de date, servicii de închirieri de
echipamente pentru telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
de cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate
de terți pentru a satisface nevoile persoanelor,
cercetare juridică, servicii privind litigiile,
mediere.

───────

(210) M 2021 01471 (111)175726
(151) 24/02/2021
(732) VIVACY COMIMPEX SRL,

STR. ORTANSEI NR. 29B, SAT
CLINCENI, JUD. ILFOV, COMUNA
CLINCENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

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

clase:
37. Servicii de reparare a tapițeriei
autovehiculelor, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor.

───────
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(210) M 2021 01472 (111)175963
(151) 24/02/2021
(732) INTER CONECTER SRL, STR

CONSTANTIN MIU LERCA NR. 7/
C, AP. 3, JUD. TIMIS, TIMISOARA,
300548, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Book of Love Finezza
FINE CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena: 25.01.05; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.11; 26.11.12; 26.11.13

(591) Culori revendicate:maro (HEX
#6C3C2C), galben(HEX #6C3C2C)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01476 (111)177584
(151) 24/02/2021
(732) SC PASTELLINI ZNOB SRL, STR.

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA ȚEPES VODĂ NR. 130, ET.
1,AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PASTELLINI
HOMEMADE PASTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01479 (111)177591
(151) 24/02/2021
(732) MIDAR GROUP SRL, STRADA

1 DECEMBRIE1918 NR. 61,
JUDEȚUL ILFOV, ROȘU, 077042,
ILFOV, ROMANIA

(540)

MONTANA DE POST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice

ABRUDULUI NR. 17, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 01482 (111)177566
(151) 24/02/2021
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

goodcare by COSMO PHARM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.13

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

clase:
3. Produse cosmetice
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz medical

───────

(210) M 2021 01483 (111)177567
(151) 24/02/2021
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

goodremedy by
COSMO PHARM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
29.01.13

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice de
uz medical, suplimente alimentare de uz medical

───────

(210) M 2021 01484 (111)176878
(151) 24/02/2021
(732) COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV

ROMAN, BDUL. MĂRĂŞTI NR.
20A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011468, ROMANIA

(540)

SPORTUL SE JOACĂ
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(591) Culori revendicate:bleu ( R31 G129
B191), albastru ( R15 G73 B123),
bleumarin (R1 G42 B67), alb (R255
G255 B255), roşu (R238 G60 B36)

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

41. Educaţie instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01487 (111)177568
(151) 24/02/2021
(732) COSMO PHARM S.R.L., BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5, BL.
103, SC. 3, ET. 7, AP. 74, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL DE
ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040558, ROMANIA

(540)

goodhealth by
COSMO PHARM

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.11.12;
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

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

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.
32. Apă minerală.

───────

(210) M 2021 01488 (111)177360
(151) 24/02/2021
(732) CBA PARTNERS SRL, CALEA

BACIULUI NR. 1- 3, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

ALIANȚA LOCAL

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 18.01.19;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#D60020), negru (HEX #333333)

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
carne de vânat, extracte din carne, produse din
peşte, înlocuitori de carne pe bază de legume,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
deserturi pe bază de iaurturi, deserturi bazate
pe fructe, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de soia, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chips-
uri) pe bază de creveţi, măsline preparate,
pastă de măsline preparate, alge comestibile
preparate, flori comestibile, preparate, ciuperci
conservate, fistic, nuci (procesate), stafide,
alune (procesate), arahide, migdale preparate,
seminţe procesate, amestecuri de fructe
confiate, amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază
de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri,
gemuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
înlocuitori de lapte, produse din soia, iaurturi
cu seminţe, uleiuri şi grăsimi comestibile, supe,
supe creme din legume, mâncăruri preparate
care conţin legume, mâncăruri preparate care
conţin în principal ouă, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,
preparate, mâncăruri gătite constând în principal
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din legume, produse din legume preparate,
mâncăruri preparate constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, tahini,
produse tartinabile pe bază de legume, produse
tartinabile pe bază de alune, produse tartinabile
pe bază de carne și/sau peste, roșii decojite,
roșii conservate, roșii, preparate, concentrat de
roșii, suc de roșii pentru gătit, tocană instant,
fasole conservată, concentrate (bulion), fiertură,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole în
conservă, fasole roșie cu ardei iute, fasole cu
carne de porc la conservă, brânzeturi, brânză
prelucrată, brânză rasă, brânză topită, brânză
scursă, brânză tartinabilă, brânzeturi proaspete,
brânzeturi maturate, creme de brânză, sosuri
de brânză, amestecuri de brânză, brânzeturi
proaspete nematurate, brânză cu pastă moale,
cașcaval, cașcaval afumat, carne de porc,
la conservă, conserve de carne de pasăre,
conserve de carne, băuturi pe bază de produse
lactate, caș, iaurt, iaurt de băut, produse lactate,
lapte, mix de brânzeturi, tobă (produs din carne),
sosuri pe bază de lactate, ardei iuți conservați,
cepe (legume) conservate, conserve de legume,
conserve și murături, ciuperci, preparate,
dovlecei (legume conservate), extracte din
legume pentru gătit (sucuri), fructe în conservă,
legume conservate, legume în conservă, legume
decojite, legume gătite, legume în saramură,
leguminoase conservate, mazăre conservată,
prune conservate, spanac la conserve, spanac
(pregătit), tangerine (citrice) conservate, tocană
pe bază de carne și legume, vinete preparate,
varză preparată, produse din carne.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cacao si/sau
ciocolată, băuturi gata preparate pe bază de ceai
(nemedicamentoase), orez, făină preparate din
cereale, popcorn, gustări pe bază de cereale,
gustari sarate si/sau dulci fabricate din cereale
sub forma expandată și/sau extrudata, cereale
pentru micul dejun, produse pentru micul dejun
ce conțin cereale, batoane de cereale și batoane
energizante, pâine, produse de brutărie, produse
de patiserie, produse de cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă (apă îngheţată),
feluri de mâncare bazate în special pe orez,
mâncăruri preparate bazate în special pe paste,
pizza, sandvişuri, hot-dog (sandvişuri), humus
(pastă de năut).
32. Ape minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi din legume şi sucuri din legume,
smoothies, băuturi granita nealcoolice, siropuri

și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, ape minerale și carbogazoase și alte
băuturi nealcoolice, băuturi răcoritoare, sorbeturi
(băuturi).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
alimentare, comercializarea în magazine en-
gross şi en-detail a cărnurilor, a peştilor, a
fructelor de mare şi moluştelor comestibile, cu
excepţia celor vii, a produselor lactate şi a
înlocuitorilor, a uleiurilor şi grăsimilor, a ouălor
şi produselor din ouă, a cărnurilor de pasăre
şi a cărnurilor de vânat, strângerea la un loc,
în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii fiind asigurate
de magazine en gros sau en detail, lanţ
de magazine, supermarketuri, hypermaketuri,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură cu
alimente pentru copii, produse alimentare,
mâncăruri gata preparate, condimente și sosuri,
produse de patiserie, hrana și accesoriile
pentru animale, cafea, cacao, ceai,zahăr,orez,
carne și produse din carne, conserve din
carne, extracte din carne, produse congelate,
înghețată, mâncăruri congelate gata preparate,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
în magazine, supermarket-uri,hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legatură cu
produse lactate,brânzeturi,înlocuitori de lapte,
oua, gemuri, dulcețuri, fructe conservate, legume
conservate,legume uscate, sucuri de gătit,
compoturi,făină și produse cerealiere,miere și
produse apicole, semințe preparate, paste
făinoase, dulciuri, gustări, băuturi non alcoolice,
băuturi dulci, băuturi racoritoare, sucuri din
fructe, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legătură cu uleiurile alimentare, alimentele
dietetice, alimente inlocuitori de carne, alimente
bio, sucuri din legume, ape minerale, fructe
proaspete și legume, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine,magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legatură
cu geluri de duș, săpunuri, șampon de
par,deodorante si antiperspirante, loțiuni si
creme de corp,creme de față, tampoane
si absorbante, șervetele igiena intima,
prezervative, gel antibacterian, produse pentru
igiena intima, săpun dezinfectant, șervetele
umede antibacteriene pentru maini, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
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hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legatură cu măști pentru ten si gomaje,
produse demachiere si curățare, șervetele si
dischete demachiante, tratamente si seruri
pentru ten, uleiuri cosmetice, spuma si gel de
ras, after shave,aparate de ras clasice,accesorii
aparate de ras clasice, spumă si săruri de
baie,tratamente ingrijire corp, ceară, benzi si
creme depilatoare, accesorii depilare, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri in legatura cu
plasturi, bureți de baie,tratamente si mască
de par, accesorii tuns si vopsit, vopsea de
par si oxidant, fixativ si spuma de par, perii
de par si piepteni, balsam de par, ceară
de par si gel, foarfece de tuns, produse
ingrijire barba si mustata, lubrifianti, geluri
si deodorante igiena intima, scutece pentru
bebeluși, copii si adulti, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri in legatură cu produse
autobronzante, produse cu protectie solara,
produse după plaja, pastă de dinți, produse
pentru ingrjirea dinților, ață dentară, periuțe
electrice si neelectrice de dinți, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line în
legatură cu produse chimice, produse de curățat,
spălat, lustruit, frecat de uz casnic, produse
dezinfectante, agenți de acoperire, produse
de drogherie, produse cosmetice și articole
pentru copii, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line în legătură cu produse
de spălare si întreținere rufe,detergent de
rufe, balsam de rufe soluții anticalcar, solutii
curățat pete,solutii întreținere textile, înălbitor
rufe si apret, mese de calcat, huse mese
de călcat, uscătoare rufe, accesorii uscatoare
rufe, coșuri pentru rufe si ligheane, produse
curatare baie, dezinfectant toaleta, detartrant
toaleta, servicii de vânzare cu ridicata și
cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri in legatură cu produse de
curățare pentru bucătarie, detergenți de vase,
soluții de curățare pentru suprafețe in bucătărie,
produse curățare casă si exterior, produse de
curățat mobila, produse de curățat podele,
produse de curățat geamuri, produse de curățat
covoare, solutii suprafețe baie, odorizant toaleta,
absorbant umiditate, solutii desfundat tevi,
servicii de vânzare cu ridicata și cu amănuntul

în magazine, magazine de proximitate,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri și on-line in legatură cu produse de uz sanitar,
produse farmaceutice și veterinare, insecticide,
produse de ingrijire încălțăminte si accesorii,
odorizante de camera, materiale pentru pansare,
echipamente medicale, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și-on line în legătură cu
baterii și acumulatori, produse contra insectelor,
folii și punguțe pentru alimente, șervețele de
masă, accesorii de curățat, saci menajeri, bureti
de vase si lavete, folii si pungi alimentare,
prosoape din hârtie și șervetele, mănuși de unică
folosinta, veselă unică folosința, mături, mopuri
si galeți, seturi curățenie, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și om-line în legătură cu
ustensile cosmetice și de toaletă, articole
de baie, dispozitive și articole de curățat și
spălat, perii și articole pentru perii, seturi de
masă, ustensile de bucătărie și recipiente,
farfurii, castroane, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, uscătoare de rufe, mese de
călcat, huse mese de călcat, dispozitive pentru
îndepărtarea scamelor, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line în legătură cu
periuțe de dinți, inclusiv electrice, ață dentară,
dozatoare pentru săpun lichid, coșuri de gunoi,
mături, mopuri, recipiente pentru gunoi și
deșeuri, mănuși de menaj, lavete și lavete pentru
curățat, șervețele pentru ștergerea ochelarilor,
fărașe, echipamente și aparate neelectrice de
lustruit, de uz casnic, bureți de vase si lavete,
încălțătoare, șanuri pentru pantofi, servicii de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
magazine de proximitate, supermarket-uri,
hypermarket-uri, minimarket-uri și on-line in
legătură cu găleți de uz casnic, mături pentru
praf, bureți de bucătărie sau de uz casnic,
recipiente (litiere) pentru animale de companie,
ibrice, sticle pentru băuturi, carafe, pahare,
tirbușoane, pahare, halbe de bere, pahare
tip sondă, vase pentru băuturi, desfăcătoare
de sticle (electrice și neelectrice), tirbușoane
pentru sticle de vin, servicii de vânzare cu
ridicata și cu amănuntul în magazine, magazine
de proximitate, supermarket-uri, hypermarket-
uri, minimarket-uri și on-line in legătură cu
recipiente pentru băuturi, paie pentru băut, căni,
toarte pentru căni, găletușe pentru cuburi de
gheață, zaharnițe, ceainice pentru ceai, oale,
platouri, poșuri pentru cremele folosite pentru
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decorare, uleiuri și grăsimi tehnice, vaseline,
lumânări, becuri, brichete, cărbune fosil, articole
de grădină, servicii de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul în magazine, magazine de
proximitate, supermarket-uri, hypermarket-uri,
minimarket-uri și on-line in legatura suporturi
de sunet și de date, tipărituri, hârtie, articole
de papetărie, cărți și reviste, articole de scris,
rechizite de birou, pungi, folii și punguțe
pentru alimente, șervețele de masă, decorațiuni
pentru sărbători, jucării si jocuri pentru copii,
articole pentru gimnastică, servicii de vânzare
cu ridicata și cu amănuntul în magazine,
supermarket-uri, hypermarket-uri, minimarket-
uri si on-line in legătură cu produse agricole,
horticole și silvicole, alimente și accesorii
pentru animale domestice,hrană și accesorii
pentru animale de companie, accesorii pentru
fumători, produse din tutun, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea
şi gestionarea programelor de loializare a
clienţilor în scopul promovării vânzărilor, servicii
de fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi/sau publicitar, organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discounturi şi/sau stimulente pentru
client prin carduri de reducere, vouchere,
carduri de fidelitate, organizarea de trageri
la sorţi cu premii în scopuri promoţionale
si publicitare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, servicii de card de
loialitate, demonstraţii cu produse, promovarea
vânzării de produse prin distribuirea de carduri
de discount şi vouchere, promovarea vânzării
de produse prin distribuirea de materiale
tipărite şi concursuri, promovarea vânzării de
produse prin acordarea de puncte de achiziţie
pentru utilizarea cardurilor de credit, promovarea
vânzării de produse prin oferirea de discount-
uri ori promoţii, organizarea, utilizarea şi
monitorizarea de programe de loialitate pentru
clienţi şi scheme de recompensare în scopul
promovării vânzărilor, servicii de merchandising
(vânzare) pentru produse, servicii de publicitate,
marketing și promovare, publicitate exterioară,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
publicarea de texte publicitare, analiza costurilor,
distribuirea materialelor publicitare, servicii de
agenții de import-export.
39. Transport, colectarea, ambalarea,
depozitarea, transportul și livrarea mărfurilor,
livrarea de alimente și băuturi, livrarea de
bunuri şi produse, livrarea mărfurilor comandate
prin corespondență sau pe internet, servicii de

ambalare, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
ambalarea bunurilor, servicii de distribuire,
distribuția (livrarea) mărfurilor, servicii de
logistica de transport, furnizarea de informaţii în
domeniul transportului, ambalare şi depozitare
de mărfuri.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi băuturi, servicii de bufet
pentru gustări(snack-bar), servicii de cofetărie,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii pentru asigurarea de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 01489 (111)176879
(151) 24/02/2021
(732) AVANPOST PRODUCTION

SRL, STR. PARANGULUI NR.
76, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEST IN GLASS

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

41. Producție de filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 01490 (111)176936
(151) 24/02/2021
(732) AVANPOST PRODUCTION

SRL, STR. PARANGULUI NR.
76, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOROC!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producție de filme, altele decât pentru filmele
cu scop publicitar.

───────
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(210) M 2021 01493 (111)177394
(151) 24/02/2021
(732) IN MEMORIAM S.R.L., STR. LUIS

PASTEUR, NR. 69, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

IN MEMORIAM ORADEA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;

24.13.25; 25.01.25
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,

maro, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse bisericeşti şi funerare de orice
tip, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
39. Servicii de transport pentru persoanele
decedate, servicii de transport funerar.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,

servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase, servicii de îmbălsămare.

───────

(210) M 2021 01495 (111)176880
(151) 24/02/2021
(732) VINCOM DISTRIBUTION SRL,

STR. ZIZINULUI, NR. 158,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Acord

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
10.01.03

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

clase:
34. Țigări, tutun.

───────
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(210) M 2021 01496 (111)176881
(151) 24/02/2021
(732) VINCOM DISTRIBUTION, STR.

ZIZINULUI, NR. 158, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STONE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;

10.01.03
(591) Culori revendicate:negru, maro,

portocaliu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Țigări, tutun.

───────

(210) M 2021 01497 (111)176882
(151) 24/02/2021
(732) BUENO LACT SRL, STR.

SPICULUI NR. 4B, JUDETUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

BUENO LACT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Produse lactate.

───────

(210) M 2021 01499 (111)176883
(151) 25/02/2021
(732) CRISTINA TEODORA BUCUR,

SOS. PANTELIMON NR.287A,
BL.10A, SC.1, ET.2, AP.8, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021615, ROMANIA

(540)

Cristina Bucur Cooking

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

20. Bambus, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, coșuri împletite, coșuri de brutărie,
coșuri nemetalice (altele decât coșurile de
gunoi), coșuri decorative din paie, coșuri
decorative din răchită, coșuri decorative din
lemn, coșuri de picnic (neaccesorizate), panere
(coșuri) pentru transportarea de obiecte, coșuri
de compost din materiale nemetalice, coșuri,
cu excepția celor din metal, coșuri nemetalice
de transportat animale domestice, coșuri de
dormit pentru nou-născuți, coșuri de dormit
pentru animale domestice, nu din metal, coșuri
(panere), coșuri, nemetalice, coșuri pentru câini,
coșuri din nuiele, coșuri pentru pisici, coșuri
pentru bebeluși, coșuri pentru copii, coșuri din
plastic (altele decât coșurile de gunoi), coșuri
pentru flori, din răchită.
21. Tăvi pentru scurs, tăvi pentru desert, tăvi de
servit, tăvi pentru brioșe, tăvi pentru prăjituri, tăvi
pentru semințe, tăvi turnante (pentru bucătărie),
tăvi de uz casnic, tăvi și forme de copt, tăvi și
forme de copt (nu jucării), tăvi pentru servit, nu
din metale prețioase, tăvi de copt fără margini,
din metal comun.
35. Servicii de comerţ online.

───────
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(210) M 2021 01500 (111)176884
(151) 25/02/2021
(732) ADRIAN-RADU CHETA,

STR.SFINTA VINERI NR.32,
BL.C18, SC.A, ET.1, AP.5, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450086, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

La Naşu

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 02.01.05;
27.05.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata, on-line şi cu amănuntul,
servicii de agenţii de import-export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01501 (111)177504
(151) 25/02/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
GREATER LONDON, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TUBE FILTER FOR A
CONSISTENT DELIVERY

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2021 01502 (111)177059
(151) 25/02/2021
(732) SERGIU-GEORGE IGNĂTESCU,

STR. ANA IPĂTESCU NR. 6, BL.
D1, SC. B, AP. 7, JUD. SUCEAVA,
MUNICIPIUL SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Café Inés CAFÉ CON AMOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.05.08; 05.03.13

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii de marketing'
domeniul restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
consiliere în afaceri privind francizarea, asistență
comercială privind sistemul de franciză, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cafea.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
restaurant, servicii de cafenea, servicii de bar.

───────

(210) M 2021 01505 (111)176885
(151) 25/02/2021
(732) VIS CONSTRUCT SRL, STR.

DIONISIE ROMAN NR. 2, AP. 16,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

atelier DULCE AMARUI
PRAJITURI RAW VEGAN

(531) Clasificare Viena: 08.01.16; 05.07.24;
25.01.05

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
193C), negru (Pantone Black 6C), bej
(Pantone 7401C), galben (Pantone
1225C), mov (Pantone 3566C), alb

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte produse similare sub formă
de înghețată, comestibile, produse de cofetărie
cu migdale, preparate aromatice alimentare,
biscuiți/fursecuri, chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele (dulciuri)/
caramele (bomboane), batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, băuturi pe bază de
mușețel, ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte,
spume de ciocolată, decorațiuni din ciocolată
pentru torturi, spume (paste) de ciocolată cu
nuci de întins pe pâine, băuturi pe bază de
ciocolată, spume (paste) de întins pe pâine pe
bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao, arome de cafea, băuturi din
cafea cu lapte, băuturi pe bază de cafea,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de Crăciun, produse de cofetărie/produse de
cofetărie cu zahar, cremă din ouă și lapte,
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spume pentru desert (produse de cofetărie),
aluat, colțunași pe bază de făină, jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), turtă dulce, halva,
batoane de cereale bogate în proteine, ceai cu
gheață, gheață comestibilă, clătite kimchi, lemn
dulce (produse de cofetărie ), dropsuri (produse
de cofetărie )/pastile (produse de cofetărie ),
macarons, marțipan, glazură oglindă, mușii, terci
de ovăz, clătite, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, produse
de cofetărie cu arahide, biscuiți petit-beurre,
praline, budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez,
budincă de orez, gustări pe bază de orez, griș,
biscuiți din orez, profiterol, cornuri (produse de
patiserie), cremă de zahăr ars, macarons din
nucă de cocos, înghețate pe băț, nuga, dulciuri,
tarte, băuturi pe bază de ceai, vafe belgiene,
iaurt înghețat (produse de cofetărie înghețate),
sirop de agave, pastă de migdale, pudră de tort,
preparate din cereale, biscuiți sărăți și uscați,
sos de merișoare (condiment), dulce de leche
(dulceață de lapte), coulis de fructe (sosuri),
ghimbir pudră, înghețată, biscuiți cu malț, mentă
pentru produse de cofetărie, îndulcitori naturali,
pates de croute (plăcinte), bomboane mentolate,
quinoa procesată, topioca.

───────

(210) M 2021 01506 (111)176753
(151) 25/02/2021
(732) ALEXANDRU-CEZAR DOAGĂ,

STRADA ION MINULESCU NR.
15, JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

CICLO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru deschis

(HEX #0d91f3), albastru închis (HEX
#3d38ed)

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

35. Servicii oferite de un furnizor, respectiv
asistență în conducerea sau administrarea
întreprinderilor industriale sau comerciale,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
respectiv dezvoltarea de concepte publicitare.
39. Servicii de închirieri de biciclete.

───────

(210) M 2021 01512 (111)177531
(151) 25/02/2021
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, STR.

(540)

DAVER AMBIENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.05; 24.15.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalații sanitare

───────

G-RAL DRAGALINA NR 13, JUD.
BRAŞOV, SACELE, 505600, 
BRAȘOV,ROMANIA
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(210) M 2021 01513 (111)176886
(151) 25/02/2021
(732) FACILITY DISTRIB, STR. GH.

DONICI, NR. 1 BIS, JUD. BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

SfS CHEMICALS

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 26.07.01;
29.01.12

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

clase:
1. Materiale filtrante (produse chimice),
materiale fotosensibile (produse chimice),
produse chimice folosite la producția de
cerneluri, produse chimice folosite la producția
de cerneală de tipar, produse chimice folosite
în xerografie, produse chimice folosite la
electrofotografie, produse chimice folosite pentru
imprimare sau tipărire de texte, imagini, cuvinte
sau elemente grafice, produse chimice folosite
în termografie (altele decât cele de uz medical
sau veterinar), produse chimice folosite în
fotografie, produse chimice folosite la tipărirea
ziarelor, produse chimice folosite la imprimare
prin transfer, produse chimice folosite la
tipărire, produse chimice folosite în reprografie,
produse chimice folosite la decaparea plăcilor,
produse chimice fotosensibile, produse chimice
litografice, produse chimice pentru curățarea
filmelor (pelicule), produse chimice pentru
fabricarea de produse fotografice, produse
chimice pentru filtrarea apei, produse chimice
pentru imprimare, produse chimice pentru

prelucrarea filmelor radiografice sensibilizate
care nu sunt impresionate, produse chimice
pentru prelucrarea plăcilor fotografice, produse
chimice pentru repografie, produse chimice
pentru testarea soluțiilor pentru revelatoarele
fotorezistente epuizate, produse chimice utilizate
în litografie, produse chimice antispumante
folosite în industria materialelor plastice, produse
chimice folosite la realizarea poliuretanilor,
produse chimice folosite pentru producerea
poliuretanilor, produse chimice în stare brută
pentru fabricarea rășinilor poliuretanice, produse
chimice antispumante folosite în industria
adezivilor, produse chimice folosite la prepararea
substanțelor adezive, produse chimice folosite
la lipire (altele decât cele de uz casnic sau de
papetărie), amestecuri de produse chimice și
microorganisme pentru fertilizarea compostului,
produse chimice pentru horticultură, cu
excepția fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
și paraziticidelor, polimeri utilizați la fabricarea
produselor chimice agricole, produse chimice
destinate utilizării în agricultură, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite ca produse intermediare la fabricarea
de pesticide, produse chimice folosite în
silvicultură, produse chimice folosite la producția
de regulatoare pentru creșterea insectelor,
produse chimice folosite în horticultură
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice folosite la
tratamentul în urma efectelor dăunătoare
ale mediului asupra plantelor, produse
chimice folosite în compozițiile de pesticide,
produse chimice folosite în pesticide, produse
chimice folosite în agricultură, horticultură
și silvicultură, produse chimice folosite în
agricultură, produse chimice pentru corectarea
solurilor, produse chimice pentru îmbunătățirea
solurilor (cu excepția celor sterilizante),
produse chimice pentru îmbunătățirea solului,
produse chimice pentru îmbunătățirea solurilor,
produse chimice pentru inhibarea creșterii
buruienilor, produse chimice pentru păstrarea
prospețimii florilor tăiate, produse chimice
pentru protejarea semințelor agricole (altele
decât fungicidele, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru tratarea
bolilor plantelor, produse chimice supresoare
de praf pentru utilizare pe cereale, produse
chimice utilizate în industria agrochimică
(altele decât fungicidele, produsele pentru
eliminarea buruienilor, erbicidele, insecticidele,
paraziticidele), produse chimice pentru protecția
contra bolilor viței de vie, acoperiri hidrofobe
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folosite la zidărie (produse chimice, altele decât
vopselele), acoperiri impermeabile (produse
chimice, altele decât vopselele), acoperiri pe
bază de produse chimice rezistente la uzură
pentru jgheaburile de sortare, acoperiri pentru
impermeabilizare (produse chimice), acoperiri
rezistente la intemperii (produse chimice,
altele decât vopsele), activatoare (produse
chimice), agenți de acoperire (produse chimice),
alții decât vopsele, produse chimice pentru
analize de laborator, cu excepția celor de
uz medical sau veterinar, catalizatori folosiți
la fabricarea produselor chimice industriale,
celule reconstituite pentru testarea eficacității
produselor chimice, compoziții și materiale
chimice utilizate la fabricarea produselor
cosmetice, compuși de etanșare pentru
folosirea în construcții (produse chimice),
conservanți pentru metal (produse chimice),
conservanți pentru metale (produse chimice),
produse chimice pentru decolorarea grăsimilor,
etaloane de referință (produse chimice)
de uz industrial, ingrediente chimice active
folosite la fabricarea produselor farmaceutice,
învelișuri protectoare impermeabile (produse
chimice), lichid de acoperire (produse chimice),
lichide pe bază de produse chimice pentru
fabricarea benzilor, produse chimice contra
mălură, materiale pentru acoperiri de suprafață
(produse chimice), altele decât vopsele, materii
prime (produse chimice) pentru prepararea
produselor cosmetice, produse chimice pentru
mătuirea sticlei, modificatori reologici (produse
chimice) folosiți în domeniul materialelor
de acoperire, mordanți enzimatici (produse
chimice) pentru industria de prelucrare a
blănurilor, preparate chimice destinate utilizării la
fabricarea produselor lactate, preparate chimice
destinate utilizării în industria produselor lactate,
preparate chimice folosite ca produse pentru
inhibarea coroziunii, preparate chimice folosite
la fabricarea produselor de lustruire a podelelor,
preparate chimice pentru a fi utilizate la
fabricarea de produse farmaceutice, preparate
pentru hidroizolare (produse chimice), produse
adsorbante chimice, produse chimice alcaline de
galvanizare pentru substanțe metalice, produse
chimice (altele decât cele de uz casnic) în
formă lichidă folosite pe post de detartrant,
produse chimice anorganice folosite în industrie,
produse chimice anti-mătuire, produse chimice
anti-mucegai pentru prevenirea dezvoltării
mucegaiului, produse chimice antispumante
pentru refacere, produse chimice antispumante,
produse chimice auxiliare pentru industria textilă,
produse chimice auxiliare pentru industria
hârtiei, produse chimice auxiliare folosite la

închegarea lacurilor, produse chimice brute,
produse chimice ca inhibitori pentru creșterea
microbiană în carburanți (altele decât cele
pentru uz medical și veterinar), produse chimice
care absorb lichidul, produse chimice care
conțin aditivi cu proprietăți pentru stingerea
incendiilor, produse chimice clorurate, produse
chimice colorimetrice, produse chimice contra
mătuirii geamurilor, produse chimice, cu excepția
pigmenților, pentru fabricarea smalțului, produse
chimice cu proprietăți de cristale lichide, produse
chimice cu utilizare în biotehnologie (de uz
industrial), produse chimice de acoperire folosite
pentru impermeabilizare, produse chimice de
albire folosite în procesul de fabricație, produse
chimice de cromatografie, produse chimice
de etanșare pentru țigle, produse (chimice)
de etanșare pentru etanșeizarea suprafețelor,
produse chimice de etanșare penetrante, pentru
piatra naturală, produse chimice de luciu pentru
uz industrial, produse chimice de protecție
împotriva intemperiilor, altele decât vopselele,
produse chimice de răcire, produse chimice de
uz industrial anorganice, produse chimice de
uz industrial pentru avivarea culorilor, produse
chimice derivate din lapte, produse chimice
derivate din petrol, produse chimice destinate
industriei și domeniului științific, produse chimice
fine, produse chimice floculante pentru tratarea
apei reziduale și a apei supusă unor procese
industriale, produse chimice fluorescente folosite
ca etichetă fluorescentă, produse chimice
fluorescente, produse chimice folosite în
analiza (altele decât cele de uz medical și
veterinar), produse chimice folosite la fabricarea
produselor abrazive, produse chimice folosite
la polimerizare, produse chimice folosite în
industria automobilelor, produse chimice folosite
în industria cauciucului, produse chimice folosite
la prevenirea depunerii calcarului (altele decât
cele de uz casnic), produse chimice folosite în
industria utilajelor de precizie, produse chimice
folosite la fabricarea de ecrane cu cristale lichide,
produse chimice folosite la fabricarea plăcilor
cu circuite imprimate, produse chimice folosite
în industria galvanoplastiei, produse chimice
folosite la prelucrarea metalului, produse chimice
folosite în industria gazelor, produse chimice
folosite în industria aeronautică, produse chimice
folosite la rafinarea hidrocarburilor lichide,
produse chimice folosite la forajul sondelor,
produse chimice folosite în fabricarea de
produse farmaceutice, produse chimice folosite
în industria clorurii de polivinil, produse chimice
folosite la prevenirea efectelor dăunătoare ale
mediului asupra plantelor, produse chimice
folosite în piscicultură (altele decât produsele
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farmaceutice), produse chimice folosite la
formarea puțurilor de apă, produse chimice
folosite în carburanți pentru motoare cu reacție,
produse chimice folosite la fabricarea hârtiei,
produse chimice folosite la tratarea ațelor,
produse chimice folosite la tratarea firelor
textile, produse chimice folosite la tratamentul
fluxurilor de deșeuri, produse chimice folosite
ca ingrediente în timpul procesului de fabricație,
produse chimice folosite ca produse auxiliare
la galvanoplastie, produse chimice folosite
în electrografie, produse chimice folosite în
procesele de placare cu nichel, produse
chimice folosite în industria electrică, produse
chimice folosite la filmele de protecție, produse
chimice folosite la placarea suprafețelor care
nu sunt conductoare cu metale, produse
chimice folosite la placarea metalului, produse
chimice folosite ca inhibitori din cauza gustului
acestora, produse chimice folosite ca repelenți
din cauza gustului acestora, produse chimice
folosite ca agenți de aversiune din cauza
gustului acestora, produse chimice folosite
în industria electronicelor, produse chimice
folosite în industria hârtiei, produse chimice
folosite la testele de imunologie (altele decât
cele de uz medical sau veterinar), produse
chimice folosite la băile de imersie (altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar),
produse chimice folosite în bazinele cu pești
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice folosite la fabricarea materiilor colorante,
produse chimice folosite în industrie, produse
chimice folosite la tratarea fibrelor textile (altele
decât cele pentru spălătorie), produse chimice
folosite în industria semiconductoarelor, produse
chimice folosite la îndepărtarea azbestului,
produse chimice folosite la îndepărtarea
vopselei, produse chimice folosite la umplerea
aerosolilor, produse chimice folosite la tratarea
metalului, produse chimice folosite la fabricarea
de cipuri semiconductoare, produse chimice
folosite ca agenți de aversiune din cauza
mirosului acestora, produse chimice folosite ca
repelenți din cauza mirosului acestora, produse
chimice folosite ca inhibitori din cauza mirosului
acestora, produse chimice folosite în acvarii
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice folosite la fabricarea de componente
electronice, produse chimice folosite la inițierea
întăririi vopselelor, produse chimice folosite
la tratarea hidrocarburilor lichide, produse
chimice folosite în procesele de extracție,
produse chimice folosite la obținerea reacțiilor
de polimerizare în lanț a acidului nucleic
(altele decât cele de uz medical și veterinar),
produse chimice folosite la tratarea suprafețelor

metalice, produse chimice folosite la fabricarea
betonului, produse chimice folosite la formarea
puțurilor de petrol, produse chimice folosite la
vizualizarea rezultatelor electroforezei, produse
chimice folosite la diazotipie, produse chimice
folosite la prevenirea condensării, produse
chimice folosite în industria petrolului, produse
chimice folosite la neutralizarea substanțelor
radioactive, produse chimice folosite la
forarea sondelor geotermale, produse chimice
folosite la prelucrarea cauciucului natural,
produse chimice folosite la fabricarea celulelor
solare, produse chimice folosite la prepararea
produselor capilare, produse chimice folosite la
multiplicarea numărului de acizi nucleici (altele
decât cele de uz medical și veterinar), produse
chimice folosite la formarea sondelor de gaz,
produse chimice împotriva înghețului, produse
chimice în formă lichidă folosite ca decapanți,
produse chimice în formă lichidă folosite ca
baie de luciu, produse chimice industriale
pentru indicarea încheierii unui proces de
sterilizare, produse chimice industriale folosite
la fabricarea de vopsele, produse chimice
industriale folosite la fabricarea de firnisuri,
produse chimice industriale folosite la fabricarea
de lacuri, produse chimice industriale utilizate
în fabricarea de conservanți, produse chimice
industriale folosite la fabricarea coloranților,
produse chimice industriale folosite la fabricarea
de mordanți, produse chimice industriale folosite
la tratarea apei de răcire în sistemele de
răcire cu recirculare, produse chimice organice
de uz industrial, produse chimice pe bază de
cobalt, produse chimice pe bază de nichel,
produse chimice pe bază de cupru, produse
chimice pentru a neutraliza aliaje inoxidabile din
oțel, fier și metale de diverse culori, produse
chimice pentru absorbție, produse chimice
pentru acoperirea instrumentelor odontologice
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice pentru acvarii, produse chimice
pentru acvaforte, produse chimice pentru
acoperirea instrumentelor chirurgicale (altele
decât produsele farmaceutice), produse chimice
pentru acoperirea instrumentelor medicale
(altele decât produsele farmaceutice), produse
chimice pentru accelerarea combustiei, produse
chimice pentru acoperirea instrumentelor
veterinare (altele decât produsele farmaceutice),
produse chimice pentru adăugare în lubrifianți
pentru descarbonizare, produse chimice pentru
adsorbție, produse chimice pentru călire folosite
la prelucrarea metalelor, produse chimice
pentru călire folosite la sudură, produse
chimice pentru colorarea emailurilor, produse
chimice pentru conservarea produselor în timpul
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stocării, produse chimice pentru confecționarea
de plăci, produse chimice pentru combustie,
produse chimice pentru combaterea mălurii,
produse chimice pentru controlul poluării
mediului înconjurător, produse chimice pentru
curățat coșuri de fum, produse chimice pentru
decolorarea uleiurilor, produse chimice pentru
decontaminarea spațiilor contaminate, produse
chimice pentru decalaminarea motoarelor,
produse chimice pentru dizolvarea oxigenului
din apă, produse chimice pentru epurare,
produse chimice pentru fabricarea de adezivi,
produse chimice pentru fabricarea lianților,
produse chimice pentru fabricarea de straturi
de protecție, produse chimice pentru fabricarea
produselor de toaletă, produse chimice pentru
gravare, produse chimice pentru îmbunătățirea
rezistenței la coroziune, produse chimice pentru
impermeabilizare, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
repararea acestora, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
întărirea acestora, produse chimice pentru
introducerea în anvelopele vehiculelor pentru
protejarea acestora, produse chimice pentru
încleiere, produse chimice pentru întreținerea
cablurilor de polietilenă, produse chimice pentru
tratarea deșeurilor periculoase, produse chimice
pentru tratarea materialelor textile, produse
chimice pentru tratarea firelor textile, produse
chimice pentru tratarea de fire textile, produse
chimice pentru tipare offset, produse chimice
pentru straturi de suprafață pentru LCD,
produse chimice pentru prepararea vopselelor,
produse chimice pentru prepararea pigmenților,
produse chimice pentru prepararea produselor
mirositoare, produse chimice pentru prepararea
aromelor, produse chimice pentru prepararea
parfumurilor, produse chimice sub formă de
amplificatori pentru spumă, produse chimice
sub formă de aditivi pentru ciment, produse
chimice sub formă de lubrifianți solubili în apă,
produse chimice sub formă de amplificatori
ai capacității de spălare ale detergenților,
produse chimice utilizate în industria de
rafinare a petrolului, produse chimice utilizate în
industria petrochimică, produse chimice utilizate
în industria agrochimică, produse chimice
utilizate în cromatografie (altele decât cele
de uz medical și veterinar), produse chimice
pentru curățarea radiatoarelor, săruri (produse
chimice), schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de sodiu (produse chimice), soluții de
etanșare pentru etanșarea motoarelor (produse
chimice), soluții-tampon (produse chimice),
produse chimice contra mătuirii sticlei, produse
chimice pentru vopsirea sticlei, substanțe anti-

gripare (produse chimice), substanțe chimice
destinate utilizării la dezvoltarea de produse
biotehnologice, substanțe chimice folosite la
fabricarea produselor de toaletă parfumate,
substanțe chimice folosite la fabricarea
produselor cosmetice parfumate, substanțe
chimice pentru fabricarea produselor insectifuge,
vanilină (produse chimice industriale), produse
chimice pentru stingerea incendiilor, produse
chimice ignifuge, etaloane de referință (produse
chimice) folosite în scopuri științifice, produse
chimice anorganice folosite în știință, produse
chimice de laborator pentru uz științific,
produse chimice pentru diagnosticare (în
domeniul științific), produse chimice utilizate
în domeniul științific, produse chimice pentru
fabricarea produselor cosmetice, substanțe
chimice destinate utilizării la fabricarea
produselor de cofetărie, aditivi de detergent
pentru lubrifianți, aditivi de detergent pentru
grăsimi, aditivi detergenți pentru combustibili,
aditivi detergenți pentru ulei de motor, celuloză
folosită la fabricarea detergenților, detergent
folosit la fabricarea șampoanelor pentru păr,
detergenți biodegradabili folosiți în procesele
de fabricare, detergenți cu proprietăți de
dezodorizare folosiți în procesele de fabricație,
detergenți cu proprietăți antibacteriene pentru
utilizare în procese de fabricație, detergenți cu
proprietăți dezinfectante utilizați în procesele de
fabricație, detergenți de uz industrial, detergenți
de uz industrial, folosiți în cadrul operațiilor
de fabricație, detergenți de uz industrial
utilizați în timpul fabricației, detergenți neionici
folosiți la procesele industriale, detergenți
pentru curățenie (ca parte a proceselor de
fabricație), detergenți pentru sisteme de curățare
automată, folosiți ca parte a operațiilor de
producție, detergenți pentru uz industrial,
detergenți utilizați în procesele de fabricație,
enzime pentru industria detergenților, preparate
pe bază de enzime folosite în industria
detergenților, substanțe chimice folosite la
fabricarea detergenților parfumați, surfactanți
folosiți în compoziția detergenților, surfactanți
folosiți la fabricarea detergenților sintetici.
3. Produse chimice de uz casnic pentru redarea
strălucirii culorilor (spălarea rufelor), produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), produse chimice
pentru spălarea rufelor, amoniac (alcalii volatile)
utilizat ca detergent, bile de spălat rufe care
conțin detergent de rufe, detergent pentru
spălare, detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru țevi de evacuare, detergenți alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopurile medicale, detergenți, alții decât cei
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folosiți în timpul proceselor de fabricație și decât
cei de uz medical, detergenți comerciali de
rufe, detergenți de rufe pentru curățare de uz
menajer, detergenți de uz casnic, detergenți
de uz menajer, detergenți ecologici de rufe,
detergenți fabricați din petrol, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru curățarea automobilelor, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru rufe, detergenți pentru spălarea vaselor,
detergenți pentru vasul wc, detergenți sintetici
pentru îmbrăcăminte, detergenți sub formă
de spumă, lavete impregnate cu detergent
pentru curățarea obiectivelor fotografice, pânză
îmbibată cu detergent, pentru curățat, produse
pentru intensificarea acțiunii detergenților,
săpun detergent, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, șervețele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, soluții de detergent pentru curățarea
articolelor de încălțăminte, soluții de detergent
nemedicinale pentru curățarea croselor de golf,
produse pentru curățenie și igienă personală.
5. Algicide (produse chimice pentru întreținerea
bazinelor de înot), produse chimice pentru
tratarea mălurei, produse chimice pentru
tratarea manei, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, produse chimice
pentru modificarea comportamentului pentru
combaterea dăunătorilor, produse chimice
pentru tratarea manei, produse chimice pentru
distrugerea șoarecilor, produse chimice pentru
tratarea bolilor viței de vie, detergenți (detersivi)
de uz medical, detergenți germicizi, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenţii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a
listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte

de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii
de administrare a afacerilor, consiliere în
domeniul marketingului pentru produse chimice,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru agricultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru horticultură, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate pentru curățenie.

───────
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(210) M 2021 01514 (111)176887
(151) 25/02/2021
(732) MARIUS BOGZOIU, STR. ALEEA

(540)

PIZZACITTÀ honest
pizza & panini

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 08.07.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01515 (111)176888
(151) 25/02/2021
(732) SC BAMBUS SRL, STRADA

CARAIMAN NR 14, JUDETUL
VASLUI, BARLAD, VASLUI,
ROMANIA

(540)

Secretul lui Bachus
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, preparate alcoolice pentru fabricarea

băuturilor, băuturi alcoolice pre-amestecate,
băuturi spirtoase, alcool de mentă, alcool
din orez, bitter (lichioruri), băuturi alcoolice
carbonatate, cu excepţia berii, băuturi alcoolice
de tip bitter, băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, băuturi alcoolice pe bază
de trestie de zahăr, bauturi aperitiv, băuturi
slab alcoolizate, cocteiluri alcoolice, curagao,
hidromel (băutură alcoolice), înlocuitori de sake,
vin, jeleuri alcoolice, lichior de anason, lichior de
coacăze negre, lichior de ouă, alcoolic, lichioruri,
lichioruri care conţin cremă, lichioruri cremă,
lichioruri din plante, lichioruri pe bază de cafea,
Nira (băutură alcoolică pe bază de trestie din
zahăr), rachiu de pere, sake, esenţe alcoolice,
altele decât uleiurile esenţiale, extracte alcoolice,
extracte din fructe cu alcool.

───────

(210) M 2021 01516 (111)176889
(151) 25/02/2021
(732) MILLENIUM PRO DESIGN

SRL, STR. SULFINEI NR. 3,
JUDEȚUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

FIRST CLUB REWARDS FOR
THE ABSOLUTE TRAVELER

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
METALIC GOLD 876C), negru(Pantone
BLACK C)

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

ARINII DORNEI, NR. 14, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 41, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
ROXANA-ANDREEA BOGZOIU,
STR. ALEEA ARINII DORNEI,
NR. 14, BL. 16, SC. C, ET. 3, AP.
41, SECTOR 6 , BUCURESTI,
ROMANIA
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9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, portofele
electronice descărcabile.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, servicii de
check-in ale liniilor aeriene, servicii de îmbarcare
prioritară, de check-in, de rezervare de locuri și
de rezervări pentru pasagerii fideli ai companiilor
aeriene, servicii de rezervare de bilete de
avion, furnizare de informații privind transportul
aerian, furnizare de informații cu privire la
orarele de zbor, planificare și rezervare de
zboruri, prin mijloace electronice, servicii de
rezervare și organizare a accesului în lounge-
uri (aeroport), servicii de rezervare a călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport.
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, rezervare de
cazare la hotel, servicii de catering, servicii de
agenții de turism pentru efectuarea de rezervări
la hotel, servicii ale agențiilor de turism pentru
rezervarea locurilor de cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2021 01517 (111)177534
(151) 25/02/2021
(732) RUD INVEST CONSTRUCT SRL,

STR. TEODOR PANFILIE NR. 18,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
07712, ILFOV, ROMANIA

(540)

SOUNDPEATS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru

35. Servicii de fidelizare, motivare și
recompensare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
stimulare și fidelizare a consumatorilor în
scopuri comerciale, publicitare și promoționale,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor prin distribuirea de carduri de
discount şi vouchere, promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora, prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
de promovare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit, promovarea de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de carduri de reduceri,
publicitate şi promovarea vânzărilor cu privire
la bunuri şi servicii, oferite prin mijloace
de telecomunicaţii sau pe cale electronică,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin intermediul unui program de carduri
de loialitate, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
consultanță organizațională pentru programe
de loialitate pentru clienți, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate.
36. Servicii de plată cu portofel electronic
(e-wallet), emitere de vouchere de călătorie,
emitere de carduri cu valoare stocată destinate
utilizării ca bilete de călătorie electronice,
emitere de cupoane cadou preplătite, emitere
de carduri cadou preplătite, emitere de cupoane
de reducere, emitere de bonuri valorice ca și
recompensă pentru fidelitatea clienților, emitere
de certificate-cadou care pot fi schimbate în
produse sau servicii, emitere de bonuri valorice
ca parte a unui program pentru clienții membri.
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 01521 (111)176890
(151) 25/02/2021
(732) SC DAVER AMBIENT SRL, STR.

G-RAL DRAGALINA NR. 13,
JUDETUL BRASOV, SACELE,
505600, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DAVER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalații sanitare.

───────

(210) M 2021 01522 (111)177522
(151) 25/02/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ESSE BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.

───────

(210) M 2021 01523 (111)177521
(151) 25/02/2021
(732) KT & G CORPORATION, 71,

BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU,
DAEJEON, REPUBLICA COREEA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PINE BLACK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun, țigări/țigarete, țigări de foi, tutun de
prizat, hârtie pentru ţigări/ţigarete, pipe de tutun,
filtre pentru ţigări/ţigarete, tabachere pentru
ţigări/ţigarete (nu din metale prețioase), punguțe
de tutun, brichete pentru ţigări/ţigarete (nu
din metale prețioase), chibrituri, dispozitive de
curățat pipe de tutun, scrumiere pentru fumători
(nu din metale prețioase), foarfeci pentru țigări
de foi.

───────
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(210) M 2021 01530 (111)177474
(151) 26/02/2021
(732) SC REINFORCE PROTECT

TEHNIC SRL, STR. ALEXANDRU
ODOBESCU NR. 7A, JUDEŢ
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

RFPRO calitatea
înseamnă putere

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Reţele de transmisie de date, servere de
fax de reţea, echipamente pentru WAN, reţele
optice, adaptoare pentru acces la reţelele fără fir,
moduulatori cu fibră optică, fibre optice (cabluri
purtătoare de lumină), cabluri pentru rulmenţi
de lumină, fibre optice neliniare, fibre optice de
polarizare, routere de reţea, routere de reţea de
calculatoare, sisteme de lansare a siguranţei la
incendiu, interfoane.
35. Servicii de vânzare a: articolelor de alarmat
monitorizare, control acces, supraveghere,
televiziune cu circuit, închis control, stocare
si stocare de data, navigaţie prin satelit,
telefon, televiziune, calculatoare si dispozitive
periferice, iluminat, aer conditionat în angrosişti,
magazinele de vânzare cu amănuntul si prin
internet, crearea de servicii si schimb de
date, servicii informaţii comerciale, servicii
de publicitate, folosind mijloacele electronice,
servicii de publicitate şi promovare a vânzărilor
pentru terţi şi în reţele de calculatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul (prezentarea produselor
din toate mijloacele de comunicare), organizare
de expoziţii in scopuri publicitare sau comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi marfă,
difuzare de anunţuri si materiale publicitare prin
intermediul broşurilor, prospectelor, imprimatelor
şi eşantioanelor, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin corespondenţă, radiofonică
şi televizată, servicii de achiziţii de bunuri şi
aprovizionare pentru terţi.

37. Servicii de informare în legătură cu
instalarea sistemelor de securitate, servicii
de consultanţă în legătură cu instalarea
echipamentelor de securitate, servicii de
informare în legătură cu întreţinerea sistemelor
de securitate, inspecţia tehnică şi repararea
platformelor de acces mecanic, instalare şi
reparare de dispozitive de alarmă în caz de furt,
instalare şi reparare de dispozitive de alarmă
în caz de incendiu, instalarea şi repararea
aparatelor pentru condiţionarea aerului, instalare
şi reparaţii de aparate electrice, instalaţii,
întreţinere şi reparaţii de calculatoare, întreţinere
şi reparaţii de camere de siguranţă.

───────

(210) M 2021 01531 (111)177316
(151) 26/02/2021
(732) SAMSON SECURITY SRL, STR.

BUCURESTI, NR. 1, CAMERA
1, AP. 2, SAT MOSNITA NOUA,
JUDEŢ TIMIŞ, COM. MOSNITA
NOUA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

SAMSON SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază, servicii de pază antiefracție,
servicii de pază contractuale, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază și protecție,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de agenții de detectivi, servicii de
consultanță cu privire la prevenirea infracțiunilor,
servicii de consultanță în materie de prevenire
a criminalității, servicii de portar (concierge),
servicii oferite de un detectiv, servicii de
portar hotelier (concierge), servicii de rețele
de socializare on-line, supraveghere de copii
la domiciliu, supravegherea la domiciliu pentru
animale de companie, servicii de hrănire a
pisicilor (în absența stăpânilor), servicii de birouri
de obiecte pierdute, servicii de securitate fizică,
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servicii de securitate pentru clădiri, consultanță
în materie de securitate, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale, servicii prestate
de un agent de securitate pentru protecția
proprietății și persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale și
a persoanelor şi a altor valori, servicii de pază
antiefracție, servicii de pază și protecție, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, gardă de corp personală
(escortă), escortă personală (gardă de corp),
servicii prestate de gardă de securitate, furnizare
de informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor.

───────

(210) M 2021 01532 (111)177583
(151) 26/02/2021
(732) IOSIF-NICOLAE MOLNAR, SAT

LAZ NR. 151, JUDEŢ ALBA, COM.
SĂSCIORI, ALBA, ROMANIA

(540)

KAFFEROMA
PASSIONE ESPRESSO

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 29.01.12

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

clase:
35. Gestionarea afacerilor comerciale, servicii
de agenţii de import-export, lucrări de birou,
publicitate, regruparea în avantajul terților a
produselor diverse (exceptând transportul lor)
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere.
38. Activități transmitere internet,
telecomunicații.

───────

(210) M 2021 01534 (111)176891
(151) 26/02/2021
(732) DETECTORS ALERT SYSTEM

S.R.L., STR. CÎMPULUI NR. 104,
LOT1/1, SAT LUMINA, JUDEŢ
CONSTANŢA, COMUNA LUMINA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DETECTORS ALERT SYSTEM

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 24.01.01;
24.01.09; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 01535 (111)176892
(151) 26/02/2021
(732) ANDREI-NICOLAE TOMESCU,

SAT GALANESTI NR. 361, AP.
1, JUDEŢ SUCEAVA, COM.
GALANESTI, SUCEAVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

roots .farm

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 26.04.05;
27.05.01; 27.05.17

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

9. Instrumente pentru dezvoltarea retelei
software de calculator, software de calculator
folosit ca interfaţă pentru programarea deaplicaţii
(api) pentru software de calculator care
facilitează servicii online pentru reţele sociale,
crearea de aplicaţii de reţele sociale şi
pentru obţinerea de date, încărcare, descărcare,
acces şi administrare de date, software de
calculator care permite încărcarea, descărcarea,
accesarea, postarea, afişarea, etichetarea,
bloggingul, difuzarea, legătura, punerea la
comun sau furnizarea în alt mod a informaţiilor
sau mediilor electronice prin reţele de calculator
şi de comunicare.
35. Servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale.
38. Asigurarea accesului la calculator, la baze
de date electronice şi online, servere de
telecomunicaţie, transmitere electronică de date,
mesaje şi informaţii, furnizarea de forumuri
online privind subiecte de interes general,

furnizare de legături de comunicaţii on-line
care transferă utilizatorii paginii web către
alte pagini web locale şi globale, facilitarea
accesului la site-uri web ale terţilor prin logare
universală, furnizarea de camere de chat online
si panouri de buletine electronice, servicii de
difuzare audio, de text, video şi multimedia
sau alte reţele de comunicare prin intermediul
calculatorului, respectiv încărcarea, postarea,
afişarea, etichetarea şi transmiterea electronică
de date, de informaţii, deimagini audio şi video,
furnizarea unui serviciu de reţea online care
permite utilizatorilor să transfere date privind
identitatea personală şi să pună la comun
date pentru identificarea personală cu şi între
mai multe site-uri web, furnizarea accesului la
baze de date informatice în domeniul relaţionării
sociale, prezentării social şi al întâlnirilor,
punerea la dispoziţie a unui forum on-line
pentru cumpărarea şi vânzarea de produse şi
materiale şi schimbul de date sursă printr-o reţea
computerizată, transmisia electronică de date
ale plăţii facturii pentru utilizatorii de reţele de
calcualtor şi de comunicaţii.
41. Furnizarea de materiale pentru educaţie,
recreare şi amuzament în domeniul
divertismentului şi în domeniul grupurilor de
interes din liceu, colegiu, societate şi comunitate
prin intermediul unei baze de date de calculator,
electronice şi online, servicii de punere la comun
de fotografii şi de imagini video, publicarea
de ziare electronice şi de loguri web cu
conţinut generat de utilizator sau specific, servicii
de editare electronică pentru terţi, servicii de
divertisment, şi anume facilitarea serviciilor de
jocuri interactive, cu unul sau mai mulţi jucători
pentru jocurile jucate prin reţele de calculator
sau de comunicare, furnizare de informaţii
despre jocuri de calculator online şi jocuri video
prin reţele de calculator sau de comunicare,
intermediere si organizare de competitii pentru
jucatori de jocuri video si jucatori de jocuri de
calculator.
42. Servicii de calculator, respectiv crearea de
comunităţi virtuale pentru utilizatorii înregistraţi
pentru organizarea de grupuri şi evenimente,
participări la discuţii, şi angajare în relaţionarea
socială, de afaceri şi comunitară, servicii
informatice, respectiv găzduirea de facilităţi
electronice pentru terţi pentru organizarea şi
coordonarea de întâlniri, evenimente şi discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, servicii
ale unor furnizori de aplicatii, si anume
gazduire de software pentru terti, furnizor de
servicii de aplicaţii (asp) cu software care
permite sau facilitează încărcarea, descărcarea,
difuzarea, afişarea, etichetarea, bloggingul,
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legătura, punerea la comun sau furnizarea în
alt mod a informaţiilor sau mediilor electronice
prin reţele de comunicare, furnizare de utilizare
temporară de aplicaţii de software nedescărcabil
pentru reţelele sociale, crearea unei comunităţi
virtuale şi transmisie de conţinut audio, video,
cu imagini fotografice, text, grafice şi date,
servicii în domeniul calculatoarelor sub formă de
pagini web personalizate cu informaţii definite
de utilizatori sau specifice, profiluri personale,
conţinut audio, video, cu imagini fotografice,
text, grafice şi date, furnizarea unui site web cu
tehnologie care permite utilizatorilor online să
creeze profiluri personale cu informaţii despre
relaţionarea socială şi să transfere şi să pună la
comun astfel de informaţii printre utilizatorii de
site-uri multiple.
45. Servicii de relaţionare şi de întâlnire cu
scop social, furnizare de informaţii privind
problemele sociale şi politice prin indexuri
interogabile şi baze de date cu informaţii,
inclusiv text, documente electronice, baze de
date, informaţii grafice şi audiovizuale şi prin
intermediul reţelelor de calculator şi globale.

───────

(210) M 2021 01536 (111)176893
(151) 26/02/2021
(732) LOTUS 95 COSMETICS SRL,

SOS. BERCENI NR. 8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ENDORPHIN ACTIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse de toaletă de uz cosmetic, produse
cosmetice, produse cosmetice care conțin
acid hialuronic, produse cosmetice care conțin
panthenol, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice și produse
de toaletă nemedicinale, loțiuni nemedicinale,
loțiuni nemedicinale pentru piele, preparate
de toaletă nemedicamentoase, preparate
emoliente (cosmetice), produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse de toaletă
nemedicinale, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele impregnate cu loțiuni
cosmetice, uleiuri de masaj de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj de uz cosmetic.

───────

(210) M 2021 01537 (111)176894
(151) 26/02/2021
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

cora găteşte pentru tine

(531) Clasificare Viena: 09.07.19; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Mâncăruri gătite care conțin în totalitate
sau aproape în totalitate carne, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
constând în principal din legume, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, alimente preparate care constau în
principal din înlocuitori de carne, carne ambalată,
cărnuri gătite, cine preambalate care conțin în
principal fructe de mare, carne prăjită, carne
preparată, carne și produse din carne, cartofi,
preparați, cașcaval, chiftele, creme tartinabile pe
bază de legume, crochete alimentare, falafel,
fasole, feluri de mâncare preparate din carne,
file de pește, file de porc, file din piept de
pui, fripturi, fructe de mare preparate, gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de legume, hamburgeri, icre
de pește, preparate, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, legume gătite, mazăre
preparată, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, vinete preparate, supe, pulpe
de pui, roast beef (friptură de carne la cuptor),
salate preparate, sarmale, sosuri pentru gustări,
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pește gătit, piure de cartofi, produse din carne
preparate, produse din legume preparate, pui
preparat, pateuri tartinabile din carne.
30. Alimente preparate din cereale, aluaturi și
amestecuri din acestea, blat de pizza, brioșe,
cereale, chifle umplute, cornuri, dulciuri, ecleruri,
fajitas, găluşte din aluat, gustări care constau în
principal din pâine, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, gustări din porumb,
gustări pe bază de cereale, mâncăruri pe bază
de făină, mâncăruri care includ paste, mămăligă
(polenta), mâncăruri preparate sub formă de
pizza, orez preparat, pâine, produse de patiserie,
piureuri de legume (sosuri), pizza, plăcinte,
prăjituri, prânzuri la cutie constând din orez, cu
carne, pește sau legume adăugate, produse de
brutărie, quesadilla (preparat culinar mexican),
quiche (tarte sărate), rulouri umplute, sandvișuri,
sosuri, spaghete, tăiței, tarte.
35. Servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
produselor din clasele 29 și 30 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comert online servicii de relatii
cu publicul, servicii de fidelizare, motivare si
recompensare, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor.
43. Servicii de catering tip fast-food cu
autoservire, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de informare privind
restaurantele, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii de
localuri tip snack-bar, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,

prepararea mâncării, servicii ale bistrourilor,
servicii de bufet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de terasă berărie, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de snack-
baruri, servire de băuturi alcoolice, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 01538 (111)176895
(151) 26/02/2021
(732) PALEX CONSTRUCTII INSTALATII

SRL, STR. ESARFEI NR. 63-71,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 31868,
ROMANIA

(540)

PALEX Constructii
Instalatii Built on top

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.24;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
37. Construcții și demolări de clădiri, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
acoperirea conductorilor (izolare), amenajări
interioare ale birourilor, aplicarea de acoperiri
de protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri
(izolare), aplicarea de căptușeli pentru repararea
pereților (izolare), aplicarea de căptușeli în
bazinele de înot (izolare), aplicarea de căptușeli
în tuneluri (izolare), aplicarea de materiale
de etanșare antiderapante, de siguranță,
pentru pardoseli, aplicarea de straturi de
protecție de suprafață, aplicarea de vopsea
de protecție pe lemn, așezare pardoseli,
curățarea monumentelor, curățarea șantierelor
de construcție, curățarea mașinilor și utilajelor,
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curățarea lucrărilor de piatră, curățarea spațiilor
interioare, executare de cofraje pentru construcții
civile, executare de cofraje pentru construcții,
instalare de acoperișuri, instalare de căptușeli
pentru pereți exteriori, instalare de elemente
prefabricate pentru construcții, instalare de
elemente fabricate de construcții, instalare
de schele pentru construcții civile, instalare
de schele pentru construcții, instalare de
rafturi, instalare de șarpante din lemn,
instalare de sisteme de protecție împotriva
trăsnetelor, instalare de uși și ferestre, instalare
de uși, instalarea acoperișurilor, instalarea
armăturilor pentru clădiri, instalarea de uși și
ferestre, instalarea pereților despărțitori interiori,
instalarea pereților despărțitori pentru clădiri,
montare de mochete, montare de podele
laminate, montare de dale, cărămizi sau
blocuri, montare de plăci pentru pardoseli,
montare de podele din lemn artificial, montarea
izolației la țevi, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, montare pardoseli, montări
de schele, montarea de protecție ignifugă
activă, montarea de protecție ignifugă pasivă,
renovarea interioară a clădirilor, servicii de
vopsire și lăcuire, vopsire, pentru suprafețe
interioare și exterioare, servicii de restaurare
de zugrăveli, servicii de tâmplărie, servicii de
zugrăvire și decorare, servicii de reparare pentru
acoperiri pentru pereți, servicii de reparare
pentru acoperiri pentru pardoseli, servicii de
reparare pentru acoperiri pentru trepte, servicii
de renovare a apartamentelor, servicii de izolare,
servicii de izolare împotriva umidității, servicii
de instalare de schele pentru construcție, de
platforme de lucru și pentru construcție, servicii
de instalare a platformelor de lucru și de
construcție, servicii de instalare a schelelor de
construcție, servicii de instalare de acoperișuri.

───────

(210) M 2021 01539 (111)176896
(151) 26/02/2021
(732) LOTUS 95 COSMERICS SRL,

ŞOS. BERCENI NR 8, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HEMP 4 MEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Balsamuri (nemedicinale), balsamuri, altele
decât cele de uz medicinal, produse cosmetice,
produse cosmetice care conțin acid hialuronic,
produse cosmetice care conțin panthenol,
produse cosmetice care conțin cheratină,
produse cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice și preparate cosmetice, preparate
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, geluri de
masaj, altele decât cele de uz medicinal,
geluri de masaj, altele decât cele pentru
uz medicinal, loțiuni nemedicinale, loțiuni
nemedicinale pentru piele, produse cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate emoliente
(cosmetice), produse cosmetice naturale,
produse cosmetice pentru uz personal, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
tratamentul scalpului, șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, uleiuri de masaj de uz
cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri pentru
masaj de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj, nu
de uz medical, uleiuri pentru toaleta personală de
uz cosmetic, uleiuri și loțiuni pentru masaj de uz
cosmetic, unguente de uz cosmetic.

───────

(210) M 2021 01541 (111)176897
(151) 26/02/2021
(732) CRAMA TRACICA, STR.CALEA

SEVERINULUI NR.40, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

DOMENIUL SEBASTIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi pe
bază de vin.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01542 (111)176898
(151) 26/02/2021
(732) XELLA RO S.R.L.,

STR.CLUCERULUI NR. 55, ET. 3,
AP.7-9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

MACON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 29.01.13;
26.11.03; 26.11.09

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

clase:
6. Console metalice (construcții), construcții
cu structuri metalice, construcții metalice
prefabricate, elemente de construcții
prefabricate metalice, grinzi de construcții
(metalice), materiale de construcții și elemente
din metal, materiale metalice pentru edificare și
construcții, materiale pentru căile ferate, module
metalice transportabile, acoperiri metalice,
articole metalice folosite în construcții, cadre
metalice (construcții), capace pentru guri de
acces (metalice), căptușeli metalice (construcții),
componente de construcții (metalice) sub formă
de plăci, componente metalice prefabricate
pentru construcții, piese turnate din oțel
(semifabricate), panouri metalice, panouri (rame
metalice) folosite în construcții, căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), piese
metalice de racord (pentru construcții), piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,

placări (metalice) pentru construcții, plăci de
construcții (metalice) cu proprietăți de izolare,
poduri (structuri metalice), profile metalice, rame
metalice pentru construcții, scări și schele
metalice, șine confecționate din metal, șipci
metalice, socluri din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), structuri de construcții, din metal,
structuri de construcții mobile din metal, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație din
vată minerală, structuri și construcții metalice
transportabile, suporturi din metal pentru zidării,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice, traverse metalice pentru căi
ferate, unelte metalice pentru construcții, unități
de construcții modulare transportabile din metal,
feronerie pentru construcții.
19. Elemente de construcție din beton, beton
preparat, materiale de construcție din beton,
beton celular autoclavizat (BCA) (material de
construcții), acoperiri din materiale nemetalice
pentru canale, acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperiri pentru camere de acces
(nemetalice), bolarzi din beton, cămine de
vizitare construite din materiale nemetalice,
canale colectoare (nemetalice), canale de
deversare din materiale nemetalice, canale
de drenaj (nemetalice), canale de scurgere
nemetalice, canale din beton, capace de puțuri,
nu din metal, cărămizi de beton, colectoare de
apă nemetalice (structuri), coloane nemetalice
pentru construcții, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
construcții nemetalice prefabricate, dale
nemetalice pentru construcții, elemente din
beton pentru pavat, elemente prefabricate de
construcții, din beton, materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
materiale pentru căi ferate, nemetalice, panouri
de căptușire nemetalice a canalelor, pereți
de sprijin din beton, pereți din beton pentru
construcție, piloni nemetalici, piloți din beton,
plăci din beton, podele din beton, profile
nemetalice de construcție, secțiuni prefabricate
nemetalice de construcții, stâlpi din beton ca
materiale de construcție, structuri fabricate din
materiale nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, teracotă, țevi din
beton, grinzi din beton, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
blocuri din beton pentru protecția malurilor de
râu, materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din beton.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, regruparea în
interesul terților a materialelor de construcții
nemetalice (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.
37. Servicii de construcții, construcție de clădiri,
construcție de căi ferate, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), acoperirea
gurilor de canalizare, acoperirea pasajelor,
acoperirea țevilor, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcția de structuri de inginerie civilă
prin așezarea betonului, construcție de piloni,
construcție de poduri, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terasamente pentru
calea ferată, construcție de ziduri, construcții
de infrastructură, construcții rutiere, construcții
și reparații de clădiri, construire de plafoane,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcție, servicii de instalare de
canale colectoare, izolarea clădirilor existente,
așezarea cărămizilor (zidărie).

───────

(210) M 2021 01543 (111)176899
(151) 26/02/2021
(732) CONSTANTIN EMILIA-ANI

INTREPRINDERE INDIVIDUALA
SRL, STR. NICOLAE BALCESCU
NR.135, BL.L1, SC.3, AP.42, JUD.
OLT, BALS, OLT, ROMANIA

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

(540)

CEA Mai cea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.13; 10.05.13; 10.05.25

(591) Culori revendicate:negru, albastru
turcoaz, gri

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

3. Balsamuri de păr, şampon de păr, de uz
cosmetic.
14. Brăţări, brăţări din margele, brăţări din argint.
25. Halate (articole de îmbrăcăminte), pelerine

41. Organizare de cursuri, cursuri de formare,
cursuri de cosmetică (instruire), cursuri în tehnici
de înfrumuseţare (instruire).
44. Servicii furnizate de saloane de coafură şi
înfrumuseţare.

───────

(articole de îmbrăcăminte), eşarfe (articole
de îmbrăcăminte), pălării (articole de
îmbrăcăminte).
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(210) M 2021 01544 (111)176900
(151) 26/02/2021
(732) XELLA RO S.R.L., STR.

CLUCERULUI NR. 55, ET. 3, AP.
7-9, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

MACON Smart Standard

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.05.04

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

clase:
19. Elemente de construcție din beton, beton
preparat, materiale de construcție din beton,
beton celular autoclavizat (BCA) (material de
construcții), acoperiri din materiale nemetalice
pentru canale, acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperiri pentru camere de acces
(nemetalice), bolarzi din beton, cămine de
vizitare construite din materiale nemetalice,
canale colectoare (nemetalice), canale de
deversare din materiale nemetalice, canale
de drenaj (nemetalice), canale de scurgere
nemetalice, canale din beton, capace de puțuri,
nu din metal, cărămizi de beton, colectoare de
apă nemetalice (structuri), coloane nemetalice
pentru construcții, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
construcții nemetalice prefabricate, dale
nemetalice pentru construcții, elemente din
beton pentru pavat, elemente prefabricate de
construcții, din beton, materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
materiale pentru căi ferate, nemetalice, panouri

nemetalice de căptușire a canalelor, pereți
de sprijin din beton, pereți din beton pentru
construcție, piloni nemetalici, piloți din beton,
plăci din beton, podele din beton, profile
nemetalice de construcție, secțiuni nemetalice
prefabricate de construcții, stâlpi din beton
ca materiale de construcție, structuri fabricate
din materiale nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, teracotă, țevi din
beton, grinzi din beton, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
blocuri din beton pentru protecția malurilor de
râu, materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din beton.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale
terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, regruparea în
interesul terților a materialelor de construcții
nemetalice (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.
37. Servicii de construcții, construcție de clădiri,
construcție de căi ferate, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), acoperirea
gurilor de canalizare, acoperirea pasajelor,
acoperirea țevilor, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcția de structuri de inginerie civilă
prin așezarea betonului, construcție de piloni,
construcție de poduri, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terasamente pentru
calea ferată, construcție de ziduri, construcții
de infrastructură, construcții rutiere, construcții
și reparații de clădiri, construire de plafoane,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcție, servicii de instalare de
canale colectoare, izolarea clădirilor existente,
așezarea cărămizilor (zidărie).

───────
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(210) M 2021 01545 (111)176901
(151) 26/02/2021
(732) XELLA RO S.R.L., STR.

CLUCERULUI NR. 55, ET. 3, AP.
7-9, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.05.04; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Console metalice (construcții), construcții
cu structuri metalice, construcții metalice
prefabricate, elemente de construcții
prefabricate metalice, grinzi de construcții
(metalice), materiale de construcții și elemente
din metal, materiale metalice pentru edificare și
construcții, materiale pentru căile ferate, module
metalice transportabile, acoperiri metalice,
articole metalice folosite în construcții, cadre
metalice (construcții), capace pentru guri de
acces (metalice), căptușeli metalice (construcții),
componente de construcții (metalice) sub formă
de plăci, componente metalice prefabricate
pentru construcții, piese turnate din oțel
(semifabricate), panouri metalice, panouri (rame
metalice) folosite în construcții, căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), piese
metalice de racord (pentru construcții), piese
turnate din aliaje metalice pentru construcții,
placări (metalice) pentru construcții, plăci de
construcții (metalice) cu proprietăți de izolare,
poduri (structuri metalice), profile metalice, rame
metalice pentru construcții, scări și schele
metalice, șine confecționate din metal, șipci
metalice, socluri din metal, stâlpi de metal (părti
de construcție), structuri de construcții, din metal,

structuri de construcții mobile din metal, structuri
de pereți prefabricate din metal cu izolație din
vată minerală, structuri și construcții metalice
transportabile, suporturi din metal pentru zidării,
suporturi din metal pentru stâlpi de susținere,
suporturi metalice, traverse metalice pentru căi
ferate, unelte metalice pentru construcții, unități
de construcții modulare transportabile din metal,
feronerie pentru construcții.
19. Elemente de construcție din beton, beton
preparat, materiale de construcție din beton,
beton celular autoclavizat (BCA) (material de
construcții), acoperiri din materiale nemetalice
pentru canale, acoperiri nemetalice pentru
plafoane, acoperiri pentru camere de acces
(nemetalice), bolarzi din beton, cămine de
vizitare construite din materiale nemetalice,
canale colectoare (nemetalice), canale de
deversare din materiale nemetalice, canale
de drenaj (nemetalice), canale de scurgere
nemetalice, canale din beton, capace de puțuri,
nu din metal, cărămizi de beton, colectoare de
apă nemetalice (structuri), coloane nemetalice
pentru construcții, componente de construcție
prefabricate nemetalice, componente de
construcții (nemetalice) sub formă de dale,
construcții nemetalice prefabricate, dale
nemetalice pentru construcții, elemente din
beton pentru pavat, elemente prefabricate de
construcții, din beton, materiale de fundație
(nemetalice) folosite în construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcții,
materiale pentru căi ferate, nemetalice, panouri
nemetalice de căptușire a canalelor, pereți
de sprijin din beton, pereți din beton pentru
construcție, piloni nemetalici, piloți din beton,
plăci din beton, podele din beton, profile
nemetalice de construcție, secțiuni nemetalice
prefabricate de construcții , stâlpi din beton
ca materiale de construcție, structuri fabricate
din materiale nemetalice, structuri și construcții
nemetalice transportabile, teracotă, țevi din
beton, grinzi din beton, dale din beton, beton
industrial folosit la lucrările de construcții civile,
blocuri din beton pentru protecția malurilor de
râu, materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din beton.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de construcții nemetalice,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de
construcții nemetalice, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare
a vânzărilor de produse și servicii ale
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terților prin evenimente promoționale, difuzare
de materiale publicitare online, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, publicitate
online, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, regruparea în
interesul terților a materialelor de construcții
nemetalice (exceptând transportul lor) pentru
a permite terților să le achiziționeze în mod
convenabil, aceste servicii pot fi furnizate prin
intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare.
37. Servicii de construcții, construcție de clădiri,
construcție de căi ferate, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), acoperirea
gurilor de canalizare, acoperirea pasajelor,
acoperirea țevilor, construcția de fundații pentru
poduri, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcția de structuri de inginerie civilă
prin așezarea betonului, construcție de piloni,
construcție de poduri, construcție de sisteme
de scurgere, construcție de terasamente pentru
calea ferată, construcție de ziduri, construcții
de infrastructură, construcții rutiere, construcții
și reparații de clădiri, construire de plafoane,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, informații în domeniul construcțiilor,
lucrări de construcție, servicii de instalare de
canale colectoare, izolarea clădirilor existente,
așezarea cărămizilor (zidărie).

───────

STR. VIESPARILOR 50, SECTOR
2, BUCURESTI, 02444, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 03.01.24;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

31. Hrană și băuturi pentru animale.
───────

(210) M 2021 01548 (111)177425
(151) 26/02/2021
(732) ANDREI PAUL BINDEA, ALEE

BUJORULUI NR.1, BL.6, SC.C,
AP.2, JUDEȚUL BISTRIȚA
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420131,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STRADA SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUDEȚUL TÎRGU MUREȘ , TÎRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Flori WOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(210) M 2021 01547 (111)176902
(151) 26/02/2021
(732) MIVA GENERAL PROJECT SRL,

Trei mustăţi bobiţe
pentru animăluţe
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26. Flori artificiale, flori de mătase, aranjamente
de flori artificiale, coroane din flori artificiale,
coroane de flori artificiale, buchete din flori
artificiale, fructe, flori și legume artificiale, flori
artificiale din materiale textile, flori artificiale
din materiale plastice, flori artificiale pentru
articole de îmbrăcăminte, arbuşti artificiali, pene
decorative (accesorii de îmbrăcăminte), panglici
decorative.
31. Flori, flori uscate, flori tăiate, flori conservate,
semințe de flori, pentru plantare, plante cu flori,
flori proaspete comestibile, bulbi de flori, buchete
din flori uscate, aranjamente din flori proaspete,
aranjamente din flori naturale, flori uscate pentru
decorare, buchete din flori naturale, ghirlande din
flori naturale, coroane de flori naturale funerare,
plante și flori naturale, ghirlande de flori naturale,
coronițe din flori uscate, buchete de flori uscate,
flori conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru
horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii oferite de florării, servicii de aranjament
floral, servicii de închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),

servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────

(210) M 2021 01549 (111)176903
(151) 26/02/2021
(732) SPECTRUM CENTER SRL,

STRADA BERDE MOZES NR. 61,
JUDEȚUL HARGHITA, CRISTURU
SECUIESC, HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

eSPC

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 07.15.05;
29.01.13

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

clase:
19. Furnir, mdf, pal, lemn stratificat, furnir pentru
placaje, foaie de furnir, plăci de furnir, furnir
pentru pardoseli, furnire pentru construcții, plăci
aglomerate cu furnir, panouri de placare sub
formă de furnire, cherestea brută, cherestea
modelată, panouri din cherestea, cherestea
pentru structuri, cherestea pentru construcții,
plăci din particule de cherestea, produse de
tâmplărie din cherestea utilizate în construcții,
panouri stratificate (materiale de construcții),
panouri de construcții realizate din lemn și
rășini hidroizolante, placaje din lemn, placaj
din foi de lemn, materiale de construcții
nemetalice, materiale de constructii, din lemn,
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materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de fundație (nemetalice) folosite în
construcții, materiale de construcții nemetalice
pentru nivelare, materiale de construcții din fibre
minerale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și ridicata
cu privire la materiale de construcții, materiale
lemnoase, instalații sanitare, echipamente
sanitare, furnir, mdf, pal, cherestea, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, suprafete de lucru si bancuri
de lucru, servicii de publicitate și marketing
online, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
si ridicata pentru materiale lemnoase, materiale
de construcții, instalații sanitare, echipamente
sanitare, furnir, mdf, pal, cherestea, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, suprafete de lucru si bancuri de
lucru.
39. Servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de ambalare pe paleti, servicii de
închirieri de paleți, pentru depozitare sau
transport, servicii de închiriere de paleți pentru
transport sau depozitare de produse.
42. Furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, planificare, creare, dezvoltare și
întreținere de site-uri web online pentru terți,
programare de software pentru publicitate
online, programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
prestare de servicii de asistență online pentru
utilizatorii de programe de calculator, creare
de pagini web stocate electronic pentru servicii
online și pe internet, servicii interactive de
găzduire care permit utilizatorului să publice și
să distribuie propriile sale conținuturi și imagini
online, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, furnizare de software online care nu
poate fi descărcat, pentru utilizare în gestionarea
lanțului de aprovizionare, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru dezvoltarea de site-uri web, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru realizarea
de discuții interactive, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru partajare de
conținut online, stocare de date online.

───────

(210) M 2021 01552 (111)176904
(151) 26/02/2021
(732) OPTIONALSIX SRL, STRADA

RAKOCZI FERENC NR. 79,
JUDEȚUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STRADA
NICOLAE IORGA BL.10E, SC. B,
AP.9, JUDEȚUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

SEKLER TRAVEL

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.05.20;
26.01.05

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

16. Materiale didactice sau de învățământ,
atlase tipărite, cărți tipărite, hărți tipărite, culegeri
de hărți tipărite, publicații imprimate, hărți
geografice tipărite, hărți rutiere tipărite.
35. Servicii de reclamă și publicitate, servicii
de publicitate și reclamă, publicitate și reclamă,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, asistență pentru
administrarea afacerilor în domeniul înființării și
exploatării restaurantelor, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice, servicii de publicitate și
de promovare, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii de publicitate pentru
alte persoane, servicii de publicitate, marketing
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și promovare, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, realizarea de
benzi video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, realizare
de înregistrări video în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, servicii de informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de papetărie.

───────

(210) M 2021 01557 (111)177580
(151) 26/02/2021
(732) SC VIKINGPROFIL SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 19A, JUDEŢUL
PRAHOVA, FILIPEŞTII DE
PĂDURE, PRAHOVA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TVP 150
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri, materiale de construcţii din
metal, tablă cutată, jgheaburi pentru burlane
metalice, ţigle metalice pentru acoperişuri,
acoperişuri metalice intermitente, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, învelitori metalice
pentru acoperişuri, invelitori metalice pentru
acoperiş, care încorporează celule fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 01559 (111)176905
(151) 26/02/2021
(732) XTRA EXPO SRL, STR. OASTEI

NR. 44, SECTOR 1, BUCURESTI,
012874, ROMANIA

(540)

CORTINA GATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2021 01560 (111)177333
(151) 26/02/2021
(732) ILEANA-FLORENTINA DOUGLAS-

CRĂCIUN, STR. CPT. GHEORGHE
MARASOIU, NR. 5, SECTOR 1,
ROMANIA

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

(540)

THE FACE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, creme cosmetice, creme parfumate,
creme exfoliante de uz cosmetic, creme
anticelulitice de uz cosmetic, creme antirid,
creme hidratante, creme pentru corp, creme
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pentru față, creme anti-îmbătrânire, creme de
piele nemedicinale, creme și loțiuni cosmetice,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
serumuri de înfrumusețare, seruri de uz
cosmetic, seruri nemedicamentoase pentru
piele, ser de față de uz cosmetic, ser anti-
îmbătrânire, ser antiîmbătrânire de uz cosmetic.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, aparate medicale
electromagnetice, aparate și instrumente
medicale, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate medicale pentru calmarea durerii,
aparate de investigații medicale radiologice,
dispozitive pentru măsurarea pulsului (aparate
medicale), aparate medicale pentru tratamente
cutanate cu folosirea laserului, aparatură pentru
diagnosticare medicală pentru uz medical,
aparatură medicală de analiză pentru uz
medical.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni, consiliere
medicală, controale medicale, îngrijire medicală,
servicii de tratament medical, furnizare de
tratament medical, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii medicale și de sănătate, servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa.

───────

(210) M 2021 01561 (111)176906
(151) 26/02/2021
(732) SC JDC DISTRIBUTION SRL,

STR. IMASULUI NR. 13A, C3,
VALEA ADANCA, JUD. IAŞI,
COMUNA MIROSLAVA, 700713,
IAȘI, ROMANIA

(540)

MAGAZINE DE NOTA 10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea

vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate

───────

(210) M 2021 01564 (111)176907
(151) 26/02/2021
(732) ECO LIFE STYLE S.R.L., STRADA

PLEVNEI NR. 42, JUDEȚUL
ILFOV, DASCĂLU, 077075, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ECO LIFE STYLE
reciclati, nu aruncati!

(531) Clasificare Viena: 05.01.10; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
1. Compost.
4. Brichete de lemn, lemn de foc, brichete de
cărbune de lemn, lemn sub formă de brichete.
19. Scânduri de lemn pentru construcţii,
lemn, semiprelucrat, panouri din lemn, lemn
semiprelucrat pentru construcții, lemn tăiat,
grinzi din lemn, îmbinări din lemn, plăci din
lemn, lemn pentru construcții, profile (profiluri)
din lemn.
39. Depozitarea deșeurilor, transport de deșeuri,
colectare de deșeuri comerciale (transport),
colectare de deșeuri lichide (transport), colectare
de deșeuri menajere (transport), descărcare
(transport) de deșeuri, colectare de deșeuri
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industriale (transport), eliminarea (ridicarea și
transportul) deșeurilor
40. Prelucrarea lemnului, distrugerea deşeurilor
şi gunoaielor, reciclarea deșeurilor, incinerarea
deșeurilor, eliminarea deșeurilor (tratarea
deșeurilor), tratarea deșeurilor (transformare),
tratare a deșeurilor, recuperarea materialelor din
deșeuri, incinerarea deșeurilor și
reziduurilor, consultanță privind reciclarea
gunoiului și deșeurilor, furnizare de informații
despre reciclarea deșeurilor, sortarea deșeurilor
și a materialelor reciclabile, servicii de gestionare
a deșeurilor.

───────

(210) M 2021 01565 (111)176908
(151) 26/02/2021
(732) TAMSIRA CXV SERVICE SRL,

STR. ECATERINA TEODOROIU
NR. 38B, BIROUL NR. 1, JUDEȚUL
OLT, SLATINA, OLT, ROMANIA

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

(540)

ARISMAT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la automobile-caravană, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, automobile-caravană, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile si automobile-caravană, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul si ridicata referitoare la piese pentru
automobile si automobile-caravană, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile
si automobile-caravană, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile si automobile-caravană, realizare de
expoziții comerciale în domeniul automobilelor
si automobilelor-caravană, servicii de publicitate
privind automobilele si automobile-caravană,

servicii de înmatriculare a automobilelor si
automobile-caravană.
37. Întreținere și reparații de autovehicule pentru
transportul de pasageri, servicii de tinichigerie
(reparații), curățare completă pentru automobile
si automobile-caravană, instalare de accesorii
pentru automobile, montare personalizată a
elementelor de interior pentru automobile si
automobile-caravană, reparații și finisaje de
caroserii de automobile efectuate pentru terți,
servicii de aplicare unui strat protector de vopsea
pe șasiul vehiculelor, spălarea autovehiculelor,
vopsitul autovehiculelor, repararea tapițeriei
autovehiculelor, montare parbrize pentru
autovehicule, montare geamuri pentru
autovehicule, servicii de schimb de ulei
pentru autovehicule, servicii de service
pentru repararea autovehiculelor, reparații
sau întreținere de automobile si automobile-
caravană, servicii mobile de schimb de ulei
pentru autovehicule prestate la locația clientului,
șlefuirea automobilelor, gresarea automobilelor,
instalare de echipamente electrice și electronice
în automobile, reparații de automobile, servicii
de recondiționare automobile, vulcanizarea
pneurilor (reparație), vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), echilibrarea roților,
geometrie roti, aplicare de motive decorative pe
automobile, verificare de automobile și de piese
ale acestora înaintea lucrărilor de întreținere și
de reparație, întreținerea automobilelor.
39. Închirieri de autovehicule, depozitare
de piese pentru autovehicule, închiriere
de remorci pentru automobile, transport
de autovehicule, tractare cu autovehicule,
remorcare de autovehicule, transport de
pasageri cu autovehicule, servicii de recuperare
a autovehiculelor, servicii de parcări de
autovehicule, servicii de transport cu automobile,
închirieri de automobile, închiriere de
automobile-caravană.
40. Tinichigerie (fabricarea la comandă), tehnică
franceză de lustruire manuală cu șelac (french
polish), asamblare la comandă de caroserii și
șasiuri de automobile pentru alte persoane,
servicii de matrițare pentru componente de
automobile, personalizare de autovehicule,
servicii de vulcanizare, gravarea, pe geamurile
automobilelor, a unei secvențe de numere de
identificare ce pot fi urmărite, astfel încât să se
poată identifica un anumit automobil recuperat
după ce a fost furat, servicii de transformare
pentru electromotoare și motoare de automobile
(tuning).
41. Cursuri avansate de conducere auto pentru
conducătorii de automobile (instruire).
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42. Servicii de analiză și cercetare industrială
privind anvelopele pentru automobile, inspecția
autovehiculelor (verificarea stării tehnice pentru
circulația pe drumurile publice).

───────

(210) M 2021 01566 (111)176909
(151) 26/02/2021
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ro1.ro

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 26.01.04;
26.11.02; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.17; 29.01.12

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

clase:
9. Software pentru dispozitive electronice
digitale portabile, software și aplicații pentru
dispozitive mobile descărcabile, software
descărcabil (middleware) pentru administrarea
funcțiilor software pe dispozitive electronice,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), software,
aplicații software descărcabile, software
integrat, platforme de software colaborative
(software), software multimedia, software mobil,
echipamente electronice pentru prelucrarea
informațiilor.

16. Publicații imprimate, publicații periodice,
reviste (publicații periodice), publicații de
reclame, publicații periodice tipărite, anuare
(publicații tipărite), ziare, ziare cotidiene, reviste
ca suplimente la ziare, almanahuri tipărite,
buletine de știri (materiale tipărite), albume
tipărite, cataloage tipărite, pliante tipărite, pliante
informative tipărite, broșuri tipărite.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
și reclamă, publicitate în reviste, servicii
promoționale de publicitate, servicii de
publicitate digitala, publicitate pentru terți pe
internet, servicii de publicitate în presă, servicii
de promovare și publicitate, abonament la
ziare electronice, servicii publicitare privind
ziarele, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare de abonamente la ziare electronice,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
editare de publicitate, servicii de editare de
texte publicitare, editare și actualizare de texte
publicitare, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de spațiu
publicitar online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
realizare de broșuri publicitare, publicarea de
broșuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
în broșuri, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, servicii de gestionare a afacerilor în
legătură cu comerțul electronic, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, difuzare de anunțuri, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
pregătire de anunțuri publicitare, realizare de
anunțuri publicitare pentru terți, plasarea de
anunțuri publicitare pentru terți, servicii de
anunțuri în scopuri publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
pregătire și plasare de anunțuri publicitare de
exterior pentru terți, promovare de produse și
servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet, furnizare de
servicii online de licitație, servicii online de
prelucrare de date, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de administrare a
comunităților online, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, publicitate
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online printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, informații despre
vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, prezentare de bunuri si
servicii, vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri pentru terți, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale.
38. Servicii de telecomunicatii, transmisie on-
line de publicații electronice, servicii de
transmisie electronică de informații, servicii de
comunicații, servicii de comunicații digitale,
servicii de comunicații electronice, comunicații
prin telefonie mobila, servicii de comunicații
furnizate electronic, servicii de comunicații de
date, servicii de comunicații prin mijloace
electronice, furnizare de servicii de comunicații
online, servicii de comunicații prestate pe
internet

───────

(210) M 2021 01567 (111)176810
(151) 26/02/2021
(732) LLIW COFFEE SRL, STR. IOAN

GÂNJU NR. 10, DEMISOL, BL. D1,
SC. A, AP. 1, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

LLIW

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 04.05.05;
27.05.01

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

16. Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume
tipărite, almanahuri, invitaţii (papetărie), pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, bavete din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, din hârtie, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, calendare
tipărite, carton, carduri nemagnetice din hârtie
sau carton, cartele nemagnetice din hârtie sau
carton, cataloage tipărite, suporturi de pahare
din hârtie, pungi conice din hârtie, recipiente din
hârtie pentru creme, plicuri (papetărie), prosoape
din hârtie pentru faţă, hârtie de filtru, steguleţe
din hârtie, fluturaşi publicitari tipăriți, felicitări
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(tipărite), dispozitive de etichetare manuale,
şerveţele din hârtie, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, etichete din hârtie sau carton,
reviste (publicaţii periodice), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), suporturi pentru paharele
de bere, buletine informative, ziare tipărite,
agende tipărite, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton, umplutură din
hârtie sau carton, broşuri tipărite, hârtie, foi
de hârtie (papetărie), filtre din hârtie pentru
cafea, șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, publicaţii periodice, suporturi
pentru farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, papetărie,
şerveţele de masă din hârtie, traverse de masă
din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, prosoape din hârtie,
hârtie de împachetat, hârtie de ambalat.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, autoclave,
neelectrice, pentru gătit, oale de gătit sub
presiune, neelectrice, coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine), bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, găleţi, recipiente de
unică folosință din folie de aluminiu, de uz
casnic, tuburi pentru curățat usturoi, dispozitiv de
turnat vin, șervete de bucătărie, pipete pentru
sos, untiere, capace pentru untiere, servire
(tăvi), forme de prăjituri, tuburi şi capete pentru
decorarea prăjiturilor, cutii pentru dulciuri, cutii de
bomboane, ceaune, ceramică pentru uz casnic,
capace pentru platourile de brânzeturi, beţişoare
pentru mâncat, site de strecurat (ustensile de
uz casnic), suporturi de pahare, nu din hârtie
sau material textil, agitatoare de cocktailuri,
amestecătoare pentru cocktailuri, râşniţe de
cafea, acţionate manual, servicii de cafea
(articole de masă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie,
forme pentru copt, forme pentru fursecuri
(biscuiţi), borcane pentru fursecuri, seturi de oale

pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, seturi de
recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente pentru
ulei şi oţet, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, tocătoare pentru bucătărie,
etichete metalice pentru carafe, carafe, friteuze,
neelectrice, damigene, baloane de sticlă, capace
pentru farfurii, capace pentru veselă, veselă,
perii pentru spălarea veselei, farfurii de unică
folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de băut,
coarne de băut, sticle de băut de sport, pahare
de băut, tăvi, vase de lut, vase de faianţă, cratiţe
din lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcţii, fructiere, butelci,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, boluri
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, prese
pentru usturoi (ustensile de bucătărie), baloane
de sticlă (recipiente), fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, pahare (recipiente), mănuşi
pentru uz casnic, răzători pentru bucătărie,
suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), recipiente termoizolante pentru băuturi,
recipiente termoizolante, încălzitoare pentru
biberoane, neelectrice, butelci de buzunar, vase
pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, forme pentru cuburile de gheaţă, găleţi
pentru gheaţă, răcitoare (frapiere), frapiere
de gheaţă, cleşti pentru gheaţă, linguri-cupe
pentru îngheţată, termosuri, sticle sub vid, pungi
izotermice, ulcioare, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, seturi
pentru lichior, cutii pentru gustări, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), mojare
pentru bucătărie, forme (ustensile de bucătărie),
căni, inele pentru serveţelele de masă, maşini
de tăiţei, acţionate manual, spărgătoare de nuci,
mănuşi pentru cuptor, mănuşi de bucătărie,
mănuşi de grătar, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte şi tarte, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice, lăzi
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frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, dopuri cu picurător, sticle frigorifice, cuburi
de gheaţă reutilizabile, sucitoare, de uz casnic,
boluri de salată, cleşti pentru salată, solniţe
cu orificii pentru presărare, solniţe tip vas,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, servicii
(veselă), polonice pentru servire, site-ciururi
(ustensile de uz casnic), strecurători (ustensile
de uz casnic), sifoane pentru apă carbonatată,
boluri pentru supă, spatule pentru bucătărie,
seturi de condimente, cratiţe (acoperite), site
pentru uz casnic, strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe, căni înalte cu capac, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai (articole de masă), infuzoare
de ceai, infuzoare în formă de bilă pentru ceai,
strecurători de ceai, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, farfurii
pentru legume, vase din metal pentru gheaţă şi
băuturi cu gheaţă, dispozitive pentru copt vafele
belgiene, neelectrice, teluri, neelectrice, pentru
uz casnic, aeratoare pentru vin.

cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie, produse de cofetărie
cu zahăr, sare pentru gătit, fulgi de porumb,
porumb, măcinat, porumb, copt, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat, curry
(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert (produse de cofetărie), aluat,
sosuri pentru salată, dulce de leche (dulceaţă
de lapte), esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi şi prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă
dulce, golden syrup (sirop auriu), halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, miere, sandvişuri de hot dog, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, ketchup (sos), seminţe
de in pentru uz culinar (asezonare), lemn
dulce (produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri (produse de cofetărie ), pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată, făină, plăcinte cu
carne, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, muştar,
îndulcitori naturali, mâncăruri preparate pe bază
de tăiţei, noodles, făini de nuci, nucşoară, făină
de ovăz, alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz,
clătite sărate, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis, clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de

30. Pastă de migdale, produse de cofetărie
cu migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară (bicarbonat
de sodiu pentru gătit), bicarbonat de sodiu
pentru gătit (sodă alimentară), mix pentru
clătite sărate, biscuiţi, fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort, aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi,
prăjituri, zahăr candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele(dulciuri),
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de
cereale, băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), gumă de mestecat,
gumă de mestecat pentru împrospătarea
respiraţiei, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
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orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri (condimente), produse de asezonare,
algă marină (condiment), seminţe procesate
folosite pentru asezonare, griş, biscuiţi din orez,
seminţe de susan (produse de asezoanre),
sorbeturi (îngheţate), şerbeturi (îngheţate), tăiţei
soba, pâine fără gluten, tamarind (condiment),
profiterol, cornuri (produse de cofetărie), pateuri
cu ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca, tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai,
sos de roşii, tortillas, turmeric, pâine nedospită,
cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, drojdie, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), băuturi pe bază de ceai cu lapte.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
aperitive, nealcoolice, bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe
non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor, altele
decât uleiurile esențiale, sucuri de fructe, suc
de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi), sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe

bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
35. Servicii publicitare, de marketing și
promoționale, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de informare a
consumatorilor, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ cu benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii
de comerţ cu benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, servicii de comerţ cu
panouri publicitare din hârtie sau carton, servicii
de comerţ cu albume, servicii de comerţ
cu almanahuri, servicii de comerţ cu invitaţii
(papetărie), servicii de comerţ cu pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
servicii de comerţ cu bannere din hârtie, servicii
de comerţ cu bavete din hârtie, servicii de
comerţ cu bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
servicii de comerţ cu ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, servicii de comerţ cu învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, servicii de
comerţ cu cutii din hârtie sau carton, servicii
de comerţ cu fanioane din hârtie, servicii de
comerţ cu calendare, servicii de comerţ cu
carton, servicii de comerţ cu carduri, servicii
de comerţ cu cartele, servicii de comerţ cu
cataloage, servicii de comerţ cu suporturi de
pahare din hârtie, servicii de comerţ cu pungi
conice din hârtie, servicii de comerţ cu recipiente
din hârtie pentru creme, servicii de comerţ
cu plicuri (papetărie), servicii de comerţ cu
prosoape din hârtie pentru faţă, servicii de
comerţ cu hârtie de filtru, servicii de comerţ
cu steguleţe din hârtie, servicii de comerţ cu
fluturaşi publicitari, servicii de comerţ cu felicitări
(tipărite), servicii de comerţ cu dispozitive
de etichetare manuale, servicii de comerţ cu
şerveţele din hârtie, servicii de comerţ cu folii
din hârtie sau plastic cu control al umidităţii,
pentru ambalarea produselor alimentare, servicii
de comerţ cu etichete din hârtie sau carton,
servicii de comerţ cu reviste (publicaţii periodice),
servicii de comerţ cu manuale (ghiduri), servicii
de comerţ cu ghiduri (manuale), servicii de
comerţ cu suporturi pentru paharele de bere,
servicii de comerţ cu buletine informative, servicii
de comerţ cu ziare, servicii de comerţ cu agende,
servicii de comerţ cu materiale de ambalat
fabricate din amidon, servicii de comerţ cu
ambalare (amortizare, umplutură), servicii de
comerţ cu materiale din hârtie sau carton, servicii
de comerţ cu materiale de căptuşire din hârtie
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sau carton, servicii de comerţ cu umplutură
din hârtie sau carton, servicii de comerţ cu
broşuri, servicii de comerţ cu hârtie, servicii
de comerţ cu foi de hârtie (papetărie), servicii
de comerţ cu filtre din hârtie pentru cafea,
servicii de comerţ cu şabloane pentru decorarea
alimentelor și a băuturilor, servicii de comerţ
cu publicaţii periodice, servicii de comerţ cu
suporturi pentru farfurie din hârtie, servicii de
comerţ cu folie din plastic pentru împachetat,
servicii de comerţ cu ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, servicii de
comerţ cu rolă de folie din plastic, extensibilă,
pentru paletizare, servicii de comerţ cu materiale
tipărite, servicii de comerţ cu publicaţii tipărite,
servicii de comerţ cu benzi autoadezive pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
cu papetărie, servicii de comerţ cu şerveţele de
masă din hârtie, servicii de comerţ cu traverse
de masă din hârtie, servicii de comerţ cu feţe de
masă din hârtie, servicii de comerţ cu protecţii
pentru masă din hârtie, servicii de comerţ cu
prosoape din hârtie, servicii de comerţ cu hârtie
de împachetat, servicii de comerţ cu hârtie de
ambalat, servicii de comerţ cu bureţi abrazivi
pentru bucătărie, servicii de comerţ cu autoclave,
neelectrice, pentru gătit, servicii de comerţ cu
oale de gătit sub presiune, neelectrice, servicii
de comerţ cu coşuri pentru uz casnic, servicii
de comerţ cu linguri de gătit (ustensile de gătit),
servicii de comerţ cu pensule pentru gătit, servicii
de comerţ cu bătătoare, neelectrice, servicii de
comerţ cu halbe de bere, servicii de comerţ cu
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
servicii de comerţ cu desfăcătoare de sticle,
electrice şi neelectrice, servicii de comerţ cu
sticle, servicii de comerţ cu boluri (bazine),
servicii de comerţ cu bazine (boluri), servicii de
comerţ cu cutii pentru distribuirea prosoapelor
din hârtie, servicii de comerţ cu cutii de sticlă,
servicii de comerţ cu coşuri de pâine de uz
casnic, servicii de comerţ cu tocătoare pentru
pâine, servicii de comerţ cu cutii pentru pâine,
servicii de comerţ cu găleţi, servicii de comerţ cu
recipiente de unică folosință din folie de aluminiu,
de uz casnic, servicii de comerţ cu tuburi pentru
curățat usturoi, servicii de comerţ cu dispozitive
de turnat vin, servicii de comerţ cu şervete de
bucătărie, servicii de comerţ cu pipete pentru
sos, servicii de comerţ cu untiere, servicii de
comerţ cu capace pentru untiere, servicii de
comerţ cu servire (tăvi), servicii de comerţ cu
forme de prăjituri, servicii de comerţ cu tuburi
şi capete pentru decorarea prăjiturilor, servicii
de comerţ cu cutii pentru dulciuri, servicii de
comerţ cu cutii de bomboane, ceaune, servicii de
comerţ cu ceramică pentru uz casnic, servicii de

comerţ cu capace pentru platourile de brânzeturi,
servicii de comerţ cu beţişoare pentru mâncat,
servicii de comerţ cu site de strecurat (ustensile
de uz casnic), servicii de comerţ cu suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil, servicii
de comerţ cu agitatoare de cocktailuri, servicii
de comerţ cu amestecătoare pentru cocktailuri,
servicii de comerţ cu râşniţe de cafea, acţionate
manual, servicii de comerţ cu servicii de cafea
(articole de masă), servicii de comerţ cu filtre de
cafea, neelectrice, servicii de comerţ cu cafetiere
de aragaz, neelectrice, servicii de comerţ cu căni
pentru cafetiere, neelectrice, servicii de comerţ
cu pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a
băuturilor, servicii de comerţ cu pungi pentru
ornat pentru cofetari (pungi pentru cofetărie),
servicii de comerţ cu recipiente pentru uz casnic
sau de bucătărie, servicii de comerţ cu forme
pentru copt, servicii de comerţ cu forme pentru
fursecuri (biscuiţi), servicii de comerţ cu borcane
pentru fursecuri, servicii de comerţ cu seturi de
oale pentru gătit, servicii de comerţ cu ţepuşe
metalice pentru gătit, servicii de comerţ cu oale
de gătit, servicii de comerţ cu ustensile pentru
gătit, neelectrice, servicii de comerţ cu pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde, servicii
de comerţ cu tirbuşoane, electrice şi neelectrice,
servicii de comerţ cu seturi de recipiente pentru
ulei şi oţet, servicii de comerţ cu recipiente pentru
ulei şi oţet, servicii de comerţ cu concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, servicii de comerţ
cu cristal (sticlărie), servicii de comerţ cu ceşti,
servicii de comerţ cu pahare din hârtie sau
plastic, servicii de comerţ cu tocătoare pentru
bucătărie, servicii de comerţ cu etichete metalice
pentru carafe, servicii de comerţ cu carafe,
servicii de comerţ cu friteuze, neelectrice, servicii
de comerţ cu damigene, servicii de comerţ cu
baloane de sticlă, servicii de comerţ cu capace
pentru farfurii, servicii de comerţ cu capace
pentru veselă, servicii de comerţ cu veselă,
servicii de comerţ cu perii pentru spălarea
veselei, servicii de comerţ cu farfurii de unică
folosinţă, servicii de comerţ cu jgheaburi pentru
băut, servicii de comerţ cu vase de băut, servicii
de comerţ cu coarne de băut, servicii de comerţ
cu sticle de băut de sport, servicii de comerţ cu
pahare de băut, servicii de comerţ cu tăvi, servicii
de comerţ cu vase de lut, servicii de comerţ
cu vase de faianţă, servicii de comerţ cu cratiţe
din lut, servicii de comerţ cu suporturi pentru
ouă, servicii de comerţ cu separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, servicii de comerţ
cu sticlă emailată, nu cea utilizată în construcţii,
servicii de comerţ cu fructiere, servicii de comerţ
cu butelci, servicii de comerţ cu aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, servicii de comerţ cu boluri
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pentru fructe, servicii de comerţ cu prese pentru
fructe, neelectrice, pentru uz casnic, servicii de
comerţ cu tigăi pentru prăjit, servicii de comerţ cu
pâlnii, servicii de comerţ cu prese pentru usturoi
(ustensile de bucătărie), servicii de comerţ cu
baloane de sticlă (recipiente), servicii de comerţ
cu fiole (recipiente), servicii de comerţ cu butelci
din sticlă (recipiente), servicii de comerţ cu
borcane din sticlă (damigene), servicii de comerţ
cu dopuri din sticlă, servicii de comerţ cu pahare
(recipiente), servicii de comerţ cu mănuşi pentru
uz casnic, servicii de comerţ cu răzători pentru
bucătărie, servicii de comerţ cu suporturi grătare,
servicii de comerţ cu grătare (ustensile de gătit),
servicii de comerţ cu recipiente termoizolante
pentru băuturi, servicii de comerţ cu recipiente
termoizolante, servicii de comerţ cu încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, servicii de comerţ
cu butelci de buzunar, servicii de comerţ cu
vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite
electric, servicii de comerţ cu forme pentru
cuburile de gheaţă, servicii de comerţ cu găleţi
pentru gheaţă, servicii de comerţ cu răcitoare
(frapiere), servicii de comerţ cu frapiere de
gheaţă, servicii de comerţ cu cleşti pentru
gheaţă, servicii de comerţ cu linguri-cupe pentru
îngheţată, servicii de comerţ cu termosuri,
servicii de comerţ cu sticle sub vid, servicii de
comerţ cu pungi izotermice, servicii de comerţ
cu ulcioare, servicii de comerţ cu fierbătoare,
neelectrice, servicii de comerţ cu aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, servicii de
comerţ cu recipiente pentru bucătărie, servicii
de comerţ cu ustensile de bucătărie, servicii
de comerţ cu suporturi de cuţite pentru masă,
servicii de comerţ cu polonice pentru servirea
băuturilor, servicii de comerţ cu seturi pentru
lichior, servicii de comerţ cu cutii pentru gustări,
servicii de comerţ cu suporturi pentru meniuri,
servicii de comerţ cu veselă pentru camping,
servicii de comerţ cu râşniţe pentru uz casnic,
acţionate manual, servicii de comerţ cu linguri
de amestecare (ustensile de bucătărie), servicii
de comerţ cu mojare pentru bucătărie, servicii
de comerţ cu forme (ustensile de bucătărie),
servicii de comerţ cu căni, servicii de comerţ
cu inele pentru serveţelele de masă, servicii de
comerţ cu maşini de tăiţei, acţionate manual,
servicii de comerţ cu spărgătoare de nuci, servicii
de comerţ cu mănuşi pentru cuptor, servicii
de comerţ cu mănuşi de bucătărie, servicii de
comerţ cu mănuşi de grătar, servicii de comerţ
cu farfurii din hârtie, servicii de comerţ cu cuţite
pentru patiserie, servicii de comerţ cu râşniţe de
piper, acţionate manual, servicii de comerţ cu
piperniţe, servicii de comerţ cu pisăloage pentru
bucătărie, servicii de comerţ cu coşuri dotate

pentru picnic, inclusiv vesela, servicii de comerţ
cu palete pentru plăcinte şi tarte, servicii de
comerţ cu pipete (ustensile pentru degustarea
vinului), servicii de comerţ cu ustensile pentru
degustarea vinului (sifoane), servicii de comerţ
cu suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, servicii de comerţ cu articole
din porţelan, servicii de comerţ cu cutii de
răcire portabile, neelectrice, servicii de comerţ
cu lăzi frigorifice portabile, neelectrice, servicii de
comerţ cu capace pentru vasele de gătit, servicii
de comerţ cu suporturi pentru vasele fierbinţi,
servicii de comerţ cu vase, servicii de comerţ cu
dopuri cu picurător, servicii de comerţ cu sticle
frigorifice, servicii de comerţ cu cuburi de gheaţă
reutilizabile, servicii de comerţ cu sucitoare,
de uz casnic, servicii de comerţ cu boluri de
salată, servicii de comerţ cu cleşti pentru salată,
servicii de comerţ cu solniţe cu orificii pentru
presărare, servicii de comerţ cu solniţe tip
vas, servicii de comerţ cu farfurioare, servicii
de comerţ cu linguri-cupe pentru uz casnic,
servicii de comerţ cu servicii (veselă), servicii
de comerţ cu polonice pentru servire, servicii de
comerţ cu site-ciururi (ustensile de uz casnic),
servicii de comerţ cu strecurători (ustensile
de uz casnic), servicii de comerţ cu sifoane
pentru apă carbonatată, servicii de comerţ cu
boluri pentru supă, servicii de comerţ cu spatule
pentru bucătărie, servicii de comerţ cu seturi
de condimente, servicii de comerţ cu cratiţe
(acoperite), servicii de comerţ cu site pentru
uz casnic, servicii de comerţ cu strecurători
pentru uz casnic, servicii de comerţ cu paie
pentru băut, servicii de comerţ cu zaharniţe,
servicii de comerţ cu cleşti pentru zahăr, servicii
de comerţ cu suporturi pentru şerveţele de
masă, servicii de comerţ cu farfurii pentru masă,
servicii de comerţ cu suporturi pentru farfurie,
nu cele din hârtie sau din material textil, servicii
de comerţ cu articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, servicii de comerţ
cu halbe, servicii de comerţ cu căni înalte cu
capac, servicii de comerţ cu cutii pentru ceaiuri,
servicii de comerţ cu servicii de ceai (articole de
masă), servicii de comerţ cu infuzoare de ceai,
servicii de comerţ cu infuzoare în formă de bilă
pentru ceai, servicii de comerţ cu strecurători
de ceai, servicii de comerţ cu suporturi pentru
plicurile de ceai, servicii de comerţ cu ceainice,
servicii de comerţ cu recipiente termoizolante
pentru alimente, servicii de comerţ cu tăvi din
hârtie, pentru uz casnic, servicii de comerţ cu
tăvi pentru uz casnic, servicii de comerţ cu
suporturi pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru
masă), servicii de comerţ cu urne pentru băutură,
neelectrice, servicii de comerţ cu ustensile
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pentru uz casnic, servicii de comerţ cu farfurii
pentru legume, servicii de comerţ cu vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
servicii de comerţ cu dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, servicii de comerţ
cu teluri, neelectrice, pentru uz casnic, servicii
de comerţ cu aeratoare pentru vin, servicii de
comerţ cu pastă de migdale, servicii de comerţ
cu produse de cofetărie cu migdale, servicii
de comerţ cu anason, servicii de comerţ cu
sos de mere (condiment), servicii de comerţ
cu preparate aromatice alimentare, servicii de
comerţ cu cafea artificială, servicii de comerţ
cu praf de copt, servicii de comerţ cu sodă
alimentară (bicarbonat de sodiu pentru gătit),
servicii de comerţ cu bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), servicii de comerţ cu
mix pentru clătite sărate, servicii de comerţ cu
biscuiţi, servicii de comerţ cu fursecuri, servicii
de comerţ cu pâine, servicii de comerţ cu chifle
de pâine, servicii de comerţ cu pâine firimituri
(pesmet), servicii de comerţ cu chifle dulci,
servicii de comerţ cu burritos, servicii de comerţ
cu pudră de tort, servicii de comerţ cu cocă de
tort, servicii de comerţ cu aluat de tort, servicii de
comerţ cu glazură de tort (glazurare), servicii de
comerţ cu torturi, servicii de comerţ cu prăjituri,
servicii de comerţ cu zahăr candel cristalizat,
servicii de comerţ cu bomboane de decor pentru
torturi, servicii de comerţ cu caramele(dulciuri),
servicii de comerţ cu caramele (bomboane),
servicii de comerţ cu preparate din cereale,
servicii de comerţ cu batoane de cereale, servicii
de comerţ cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ cu băuturi pe bază de muşeţel, servicii
de comerţ cu sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
servicii de comerţ cu gumă de mestecat,
servicii de comerţ cu gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, servicii de comerţ cu
cicoare (substituent pentru cafea), servicii de
comerţ cu chipsuri (produse din cereale), servicii
de comerţ cu ciocolată, servicii de comerţ cu
băuturi din ciocolată cu lapte, servicii de comerţ
cu spume de ciocolată, servicii de comerţ cu
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, servicii
de comerţ cu paste de ciocolată cu nuci de
întins pe pâine, servicii de comerţ cu băuturi pe
bază de ciocolată, servicii de comerţ cu paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, servicii
de comerţ cu nuci învelite în ciocolată, servicii
de comerţ cu chutney (condiment), servicii de
comerţ cu scorţişoară (mirodenie), servicii de
comerţ cu cuişoare (mirodenii), servicii de comerţ
cu cacao, servicii de comerţ cu băuturi din cacao
cu lapte, servicii de comerţ cu băuturi pe bază
de cacao, servicii de comerţ cu arome de cafea,
servicii de comerţ cu cafea, servicii de comerţ

cu băuturi din cafea cu lapte, servicii de comerţ
cu băuturi pe bază de cafea, servicii de comerţ
cu condimente, servicii de comerţ cu produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
servicii de comerţ cu produse de cofetărie,
servicii de comerţ cu produse de cofetărie cu
zahăr, servicii de comerţ cu sare pentru gătit,
servicii de comerţ cu fulgi de porumb, servicii de
comerţ cu porumb, măcinat, servicii de comerţ
cu porumb, copt, servicii de comerţ cu biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), servicii de comerţ
cu sos de merişoare (condiment), servicii de
comerţ cu crutoane, servicii de comerţ cu orz
măcinat, servicii de comerţ cu ovăz măcinat,
servicii de comerţ cu curry (mirodenie), servicii
de comerţ cu cremă din ouă şi lapte, servicii
de comerţ cu spume pentru desert (produse de
cofetărie), servicii de comerţ cu aluat, servicii
de comerţ cu sosuri pentru salată, servicii de
comerţ cu dulce de leche (dulceaţă de lapte),
servicii de comerţ cu esenţe pentru produsele
alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a
uleiurilor esenţiale, servicii de comerţ cu arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru torturi şi
prăjituri, servicii de comerţ cu arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, servicii
de comerţ cu colţunaşi pe bază de făină,
servicii de comerţ cu flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, servicii de comerţ
cu fondante (produse de cofetărie), servicii
de comerţ cu arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, servicii de comerţ cu jeleuri de
fructe (produse de cofetărie), servicii de comerţ
cu coulis de fructe (sosuri), servicii de comerţ
cu ierburi de grădină, conservate (asezonare),
servicii de comerţ cu orez preparat învelit în
alge marine, servicii de comerţ cu ghimbir pudră,
servicii de comerţ cu turtă dulce, servicii de
comerţ cu golden syrup (sirop auriu), servicii de
comerţ cu halva, servicii de comerţ cu glazură
pentru şuncă, servicii de comerţ cu batoane de
cereale bogate în proteine, servicii de comerţ cu
miere, servicii de comerţ cu sandvişuri de hot
dog, servicii de comerţ cu îngheţată, servicii de
comerţ cu gheaţă, naturală sau artificială, servicii
de comerţ cu gheaţă pentru băuturile răcoritoare,
servicii de comerţ cu cuburi de gheaţă, servicii
de comerţ cu ceai cu gheaţă, servicii de comerţ
cu gheaţă comestibilă, servicii de comerţ cu
infuzii, nu cele medicinale, servicii de comerţ cu
orez instant, servicii de comerţ cu ketchup (sos),
servicii de comerţ cu seminţe de in pentru uz
culinar (asezonare), servicii de comerţ cu lemn
dulce (produse de cofetărie), servicii de comerţ
cu lipii pe bază de cartofi, servicii de comerţ
cu dropsuri (produse de cofetărie ), servicii de
comerţ cu pastile (produse de cofetărie), servicii
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de comerţ cu macaroane, servicii de comerţ cu
macarons, servicii de comerţ cu biscuiţi cu malţ,
servicii de comerţ cu extract de malţ alimentar,
servicii de comerţ cu malţ pentru consum uman,
servicii de comerţ cu marinate, servicii de comerţ
cu marţipan, servicii de comerţ cu maioneză,
servicii de comerţ cu făină nerafinată, servicii de
comerţ cu făină, servicii de comerţ cu plăcinte
cu carne, servicii de comerţ cu sosuri pentru
carne, servicii de comerţ cu usturoi mărunţit
(condiment), servicii de comerţ cu mentă pentru
produse de cofetărie, servicii de comerţ cu
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, servicii
de comerţ cu glazură oglindă, servicii de comerţ
cu melasă alimentară, servicii de comerţ cu
musli, servicii de comerţ cu muştar, servicii
de comerţ cu îndulcitori naturali, servicii de
comerţ cu mâncăruri preparate pe bază de
tăiţei, noodles, servicii de comerţ cu făini de
nuci, servicii de comerţ cu nucşoară, servicii de
comerţ cu făină de ovăz, servicii de comerţ cu
alimente pe bază de ovăz, servicii de comerţ
cu terci de ovăz, servicii de comerţ cu clătite
sărate, servicii de comerţ cu zahăr de palmier,
servicii de comerţ cu clătite, servicii de comerţ cu
hârtie comestibilă, servicii de comerţ cu paste,
servicii de comerţ cu sos pentru paste, servicii de
comerţ cu produse de cofetărie din fructe, servicii
de comerţ cu produse de patiserie, servicii de
comerţ cu aluat de patiserie, servicii de comerţ
cu pâtés en croûte (plăcinte), servicii de comerţ
cu produse de cofetărie cu arahide, servicii
de comerţ cu pelmeni, servicii de comerţ cu
piper, servicii de comerţ cu bomboane mentolate,
servicii de comerţ cu boia (asezonare), servicii
de comerţ cu pesto, servicii de comerţ cu biscuiţi
petit-beurre, servicii de comerţ cu petits fours,
servicii de comerţ cu piccalilli, servicii de comerţ
cu plăcinte, servicii de comerţ cu pizza, servicii
de comerţ cu floricele de porumb, servicii de
comerţ cu făină de cartofi, servicii de comerţ cu
pudre pentru fabricarea îngheţatei, servicii de
comerţ cu praline, servicii de comerţ cu propolis,
servicii de comerţ cu clei de albine, servicii de
comerţ cu budinci, servicii de comerţ cu quiche
(tartă), servicii de comerţ cu quinoa, procesată,
servicii de comerţ cu ramen, servicii de comerţ cu
ravioli, servicii de comerţ cu relish (condiment),
servicii de comerţ cu orez, servicii de comerţ cu
prăjituri de orez, servicii de comerţ cu budincă de
orez, servicii de comerţ cu pastă de orez pentru
uz culinar, servicii de comerţ cu hârtie de orez
comestibilă, servicii de comerţ cu gustări pe bază
de orez, servicii de comerţ cu lăptişor de matcă,
servicii de comerţ cu pesmeţi, servicii de comerţ
cu şofran (asezonare), servicii de comerţ cu
sare pentru conservarea alimentelor, servicii de

comerţ cu sandvişuri, servicii de comerţ cu sosuri
(condimente), servicii de comerţ cu produse de
asezonare, servicii de comerţ cu algă marină
(condiment), servicii de comerţ cu seminţe
procesate folosite pentru asezonare, servicii de
comerţ cu griş, servicii de comerţ cu biscuiţi din
orez, servicii de comerţ cu seminţe de susan
(produse de asezoanre), servicii de comerţ
cu sorbeturi (îngheţate), servicii de comerţ cu
şerbeturi (îngheţate), servicii de comerţ cu tăiţei
soba, servicii de comerţ cu pâine fără gluten,
servicii de comerţ cu tamarind (condiment),
servicii de comerţ cu profiterol, servicii de comerţ
cu cornuri, servicii de comerţ cu pateuri cu
ciocolată, servicii de comerţ cu ceai din alge kelp,
servicii de comerţ cu cremă de zahăr ars, servicii
de comerţ cu amestecuri de aluat nefermentat,
servicii de comerţ cu servicii de comerţ cu
napolitane din hârtie comestibilă, servicii de
comerţ cu macarons din nucă de cocos, servicii
de comerţ cu capsule de cafea, umplute, servicii
de comerţ cu apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, servicii de comerţ cu înghețate
pe băț, servicii de comerţ cu nuga, servicii
de comerţ cu harissa (condiment), servicii de
comerţ cu pastă de ghimbir (mirodenii), servicii
de comerţ cu făină de soia, servicii de comerţ
cu sos de soia, servicii de comerţ cu miso,
servicii de comerţ cu spaghete, servicii de comerţ
cu mirodenii, servicii de comerţ cu pacheţele
de primăvară, servicii de comerţ cu seminţe
de anason stelat, servicii de comerţ cu amidon
alimentar, servicii de comerţ cu băţ de lemn
dulce (produse de cofetărie), servicii de comerţ
cu preparate pentru întărirea frişcăi, servicii de
comerţ cu zahăr, servicii de comerţ cu sushi,
servicii de comerţ cu dulciuri, servicii de comerţ
cu tabbouleh (salată libaneză), servicii de comerţ
cu tacos, servicii de comerţ cu tapioca, servicii
de comerţ cu făină de tapioca, servicii de comerţ
cu tarte, servicii de comerţ cu ceai, servicii de
comerţ cu băuturi pe bază de ceai, servicii de
comerţ cu sos de roşii, servicii de comerţ cu
tortillas, servicii de comerţ cu turmeric, servicii
de comerţ cu pâine nedospită, servicii de comerţ
cu cafea neprăjită, servicii de comerţ cu arome
de vanilie pentru uz culinar, servicii de comerţ
cu vanilină (substituent pentru vanilie), servicii
de comerţ cu preparate vegetale folosite ca
substituenţi pentru cafea, servicii de comerţ cu
vermicelli, servicii de comerţ cu oţet, servicii
de comerţ cu vafe belgiene, servicii de comerţ
cu făină de grâu, servicii de comerţ cu drojdie,
servicii de comerţ cu iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), servicii de comerţ cu băuturi
pe bază de ceai cu lapte, servicii de comerţ
cu preparate pentru fabricarea apei gazoase,
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servicii de comerţ cu apă gazoasă, servicii de
comerţ cu băuturi din aloe vera, nealcoolice,
servicii de comerţ cu aperitive, nealcoolice,
servicii de comerţ cu bere, servicii de comerţ cu
must de bere, servicii de comerţ cu cocktail-uri
pe bază de bere, servicii de comerţ cu preparate
pentru fabricarea băuturilor, servicii de comerţ cu
cidru, nealcoolic, servicii de comerţ cu cocktail-
uri, nealcoolice, servicii de comerţ cu băuturi
energizante, servicii de comerţ cu esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, servicii de
comerţ cu sucuri de fructe, servicii de comerţ
cu suc de fructe, servicii de comerţ cu nectaruri
de fructe, nealcoolice, servicii de comerţ cu
bere de ghimbir, servicii de comerţ cu must
de struguri, nefermentat, servicii de comerţ cu
băuturi izotonice, servicii de comerţ cu cvas,
servicii de comerţ cu limonade, servicii de comerţ
cu băuturi non-alcoolice din fructe uscate, servicii
de comerţ cu shandy, servicii de comerţ cu apă
lithia (bogată în litiu), servicii de comerţ cu bere
de malţ, servicii de comerţ cu must de malţ,
servicii de comerţ cu apă minerală (băuturi),
servicii de comerţ cu must, servicii de comerţ cu
extracte de fructe nealcoolice, servicii de comerţ
cu băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe,
servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice, servicii
de comerţ cu băuturi nealcoolice pe bază de
miere, servicii de comerţ cu băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, servicii de comerţ cu
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, servicii
de comerţ cu sirop de migdale, servicii de
comerţ cu pastile pentru băuturile efervescente,
servicii de comerţ cu pulberi pentru băuturile
efervescente, servicii de comerţ cu băuturi
sportive bogate în proteine, servicii de comerţ cu
băuturi pe bază de orez, altele decât substituenţii
de lapte, servicii de comerţ cu sarsaparilla
(băuturi nealcoolice), servicii de comerţ cu sifon,
servicii de comerţ cu şerbeturi (băuturi), servicii
de comerţ cu sorbeturi (băuturi), servicii de
comerţ cu smoothie-uri, servicii de comerţ cu
apă carbogazoasă, servicii de comerţ cu băuturi
răcoritoare, servicii de comerţ cu băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
servicii de comerţ cu siropuri pentru băuturi,
servicii de comerţ cu siropuri pentru limonadă,
servicii de comerţ cu ape de masă, servicii de
comerţ cu suc de roşii (băutură), servicii de
comerţ cu sucuri de legume (băuturi), servicii de
comerţ cu ape (băuturi), servicii de comerţ cu
băuturi din zer.

───────

(210) M 2021 01579 (111)176910
(151) 01/03/2021
(732) BOGDAN-ALEXANDRU IONESCU,

STR. DANIIL IONESCU NR. 58,
JUDETUL VALCEA, MUNICIPIUL
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA
IOAN SZAKACS, STR. BANAT
NR. 1, AP. 2, JUDETUL MURES,
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

WPowertech SYSTEM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, generatoare de energie electrică,
mașini de reciclare și valorificare energetică
prin piroliză și gazeificare a deșeurilor menajere
solide.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata de instalații industriale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata de mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
de generatoare de energie electrică, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata de mașini de
reciclare și valorificare energetică prin piroliză și
gazeificare a deșeurilor menajere solide.
37. Servicii de întreținere pentru instalații
industriale, servicii de reparații pentru instalații
industriale, servicii de întreținere și reparații
pentru mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, servicii de întreținere și reparații
pentru generatoare de energie electrica, servicii
de întreținere și reparații pentru mașini de
reciclare și valorificare energetică prin piroliză
și gazeificare a deșeurilor menajere solide,
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montarea de instalații industriale, montarea
de mașini pentru gestionarea și reciclarea
deșeurilor, montarea de generatoare de energie
electrica, montarea de mașini de reciclare și
valorificare energetică prin piroliză și gazeificare
a deșeurilor menajere solide.
40. Reciclarea deșeurilor, reciclarea gunoaielor,
servicii de gestionare a deșeurilor (reciclare),
consultanță privind reciclarea gunoiului și
deșeurilor, producerea energiei, producere de
energie electrică din surse regenerabile, servicii
de consultanță privind generarea de energie
electrică, producție de hidrogen.

───────

(210) M 2021 01581 (111)177588
(151) 01/03/2021
(732) DIFINE PR SRL, BD. LASCAR

CATARGIU NR 18, ET. 1, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010662,
ROMANIA

(540)

DIFINE PR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01585 (111)176911
(151) 01/03/2021
(732) ALEXANDRU - MIHAI

RADULESCU, STR. HENRI
COANDA NR. 5, BL. PS12, SC. A,
AP. 1, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

funky tattoo
(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 01.01.04;

09.07.21; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

1788C), alb, gri închis (Pantone 426 C),
gri deschis (Pantone Cool Gray 2C)

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

35. Servicii de comerţ cu amănuntul şi en
gros sau cu următoarele produse: articole
de îmbrăcăminte imprimate, cercei pentru
piercing, produse cosmetice şi dermato-
cosmetice pentru îngrijire corporală, suplimente
nutritive şi alimentare, proteine pentru masa
musculară, uleiuri esenţiale, produse pentru
slăbire şi detoxifiere, plante medicinale şi
produse derivate, vitamine şi băuturi dietetice,
preparate farmaceutice, veterinare şi sanitare şi
produse medicale, servicii de comerţ electronic.
43. Servicii de restaurant şi restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack bar), servicii de cantină, servicii de
cafenea, servicii de pensiune, servicii de bar,
servicii de lounge, închirierea aparatelor de gătit,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă şi
sticlărie, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de bucătari personali, furnizarea de
informaţii şi consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.
44. Tatuaje corporale, tratament cosmetic al
tatuajelor, cu laser, servicii de tratamente de
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înfrumuseţare corporală, servicii de cosmetică,
servicii de piercing corporal.

───────

(210) M 2021 01589 (111)176912
(151) 01/03/2021
(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO

KABUSHIKI KAISHA, 1-21,
SHIBAURA 3-CHOME, MINATO-
KU, TOKYO, 108-8410, JAPONIA

(540)

PAJERO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Automobile, rulote, maşini de pasageri,
autoturisme, maşini sport, vehicule sport utilitare,
remorci (vehicule), autodube (vehicule), airbag-
uri (dispozitive de siguranţă pentru automobile),
dispozitiv rezistent la aer pentru vehicule
terestre, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), dispozitive anti-reflexie (anti-orbire)
pentru vehicule, lanţuri antiderapante, alarme
antifurt pentru vehicule, dispozitive antifurt
pentru vehicule, caroserii de automobile,
apărătoare/protecţie bara de protecţie pentru
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, grătare/grilaje/grile de automobile,
capote de automobile, anvelope de automobile,
osii pentru vehicule, benzi pentru butucii
de roata, suporturi de biciclete pentru
automobile, caroserii pentru vehicule, garnituri
de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru automobile, segmenţi de frână pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule,
frâne pentru vehicule, bări de protecţie pentru
automobile, capace pentru rezervoarele de
combustibil ale vehiculelor, brichete pentru
automobile, ambreiaje pentru vehicule terestre,
cutie de consolă pentru automobile, huse
pentru volanul vehiculului, uşi pentru vehicule,
lanţuri de acţionare pentru vehicule terestre,
motoare de acţionare pentru vehicule terestre,
motoare electrice pentru vehicule terestre,
motoare (engines) pentru vehicule terestre,
cutii de viteze pentru vehicule terestre,
mâner schimbător de viteza pentru automobile,
mecanisme de acţionare pentru vehicule

terestre, aparatoare/protectie de grătare/grilaje/
grile pentru automobile, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote pentru
motoarele vehiculelor, capote pentru vehicule,
huse adaptate pentru capotele vehiculelor,
claxoane pentru vehicule, capace pentru
butucul roţii, butuci pentru roţile vehiculelor,
tablou de bord pentru automobile, scări cu
trepte ca părţi structurale ale automobilelor,
rama plăcuţei de înmatriculare, coş pentru
bagaje pentru automobile, suporturi pentru
bagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, motoare (motors) pentru
vehicule terestre, apărătoare de noroi, pedale
pentru automobile, invelisuri/ornamente/capace
pentru pedale, lanţuri de transmisie a puterii
pentru vehicule terestre, viziere de ploaie
fiind componente structurale ale automobilelor,
oglinzi retrovizoare, oglinzi laterale pentru
vehicule, angrenaje reductoare pentru vehicule
terestre, alarme de marşarier pentru vehicule,
cadru cu sine, bare, cârlige (portbagaj) de
acoperiş, centuri de siguranţă pentru scaunele
vehiculului, scaune de siguranţă pentru copii,
pentru vehicule, huse adaptate de scaune
pentru vehicule, scaune pentru vehicul, hamuri
de siguranţa pentru scaunele vehiculului,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
bare de urcare laterale pentru automobile,
cadru cu sine, bare, cârlige (portbagaj) pentru
snowboard / schiuri pentru automobile, huse
pentru anvelope de rezervă, huse pentru
roata de rezervă, spoilere pentru vehicule,
volane pentru vehicule, acoperişuri solare
pentru automobile, parasolare adaptate pentru
automobile, deflector de vânt trapa, amortizoare
suspensie pentru vehicule, husa/invelitoare
de anvelope adaptata pentru automobile,
convertizoare ale cuplului de torsiune pentru
vehicule terestre, bare de torsiune pentru
vehicule, motoare(engines) de tracţiune pentru
vehicule terestre, sisteme de tractare pentru
vehicule, arbori de transmisie pentru vehicule
terestre, transmisii pentru automobile, transmisii,
pentru vehicule terestre, bare de protecţie pentru
vehicule, şasiuri de vehicule, huse formate
pentru vehicule, rezervoare de combustibil
pentru vehicule, scaune de vehicule, arcuri de
suspensie pentru vehicule, roţi pentru vehicule,
parbrize pentru vehicule, capace pentru jantele
roţilor, capac de roata pentru vehicule,
geamuri pentru vehicule, ştergătoare de parbriz
(windscreen wipers), lama stergatorului de
parbriz, ştergătoare de parbriz (windshield
wipers) pentru vehicule, parbrize automobile,
maşini hibride, maşini hibride plug-in, maşini

(740)    ROMINVENT S.A., STR. ERMIL  
            PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
            BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA
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electrice, maşini electrice plug-in, baterie
de stocare/baterie de acumulatoare pentru
transportul maşinii, maşini fără şofer (maşini
autonome).

───────

(210) M 2021 01590 (111)177406
(151) 01/03/2021
(732) SPECIAL STORY & STARS S.R.L.,

STR. LIVEZII, NR. 49, CORP C1,
BIROU 2, SAT LACU REZII, JUDEŢ
BRĂILA, ÎNSURĂȚEI, BRĂILA,
ROMANIA

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

(540)

S23 STORY 23 MORE
THAN STORIES

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, publicitate și marketing, marketing
promoțional, marketing digital, marketing de
produse, asistență în marketing, campanii de
marketing, servicii de marketing, consultanță
în marketing, consultanță profesională în
marketing, servicii de marketing comercial,
consultanță în publicitate și marketing, servicii de
consultanță în marketing, dezvoltare de planuri
de marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii

de marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, consultanță privind
publicitatea, crearea materialului publicitar,
concepere de logouri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare și realizare de
evenimente publicitare.
41. Divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, coordonare de
evenimente de divertisment.

───────
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BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.07; 26.11.08;
26.01.01; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru

fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(210) M 2021 01594 (111)176913
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL, ŞOS.
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granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,

nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os,corn, os de balenă sau sidef
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(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri (ştifturi), nemetalice/
ştifturi (cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri
pentru dosare, coşuri de pescuit, containere
plutitoare, nemetalice, socluri pentru ghivecele
de flori, suporturi pentru flori (mobilă), suporturi
pentru furaje, tabureţi, panouri despărţitoare
(mobilă), urne funerare, mobilă, fitinguri
pentru mobilă, nemetalice, mobilă din metal,
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă,
rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi de
mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe
(coşuri) pentru transportul obiectelor, oglizi de
mână (oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă)/

neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei,
paturi/culcuşuri pentru animalele de gospodărie,
paturi, schelete de paturi din lemn, stupi,
bănci (mobilă), bănci de lucru, şuruburi de
fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
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pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăci cu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă)*, mese din metal, manechine
pentru croitori/manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din
material textil/rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice /dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice*,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt (decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,

obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri  pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile (decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/rulouri interioare din
hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele de
tablouri/suporturi de susţinere pentru tablouri
(rame), perne (de dormit), placarde din lemn sau
plastic, paie împletite, cu excepţia rogojinelor,
cartele din plastic, nu cele codate sau
magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
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jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,

ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
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porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, părde
calpentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru

machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
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pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire

materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri,  covoare din frânghii  împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
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la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,

servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
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automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj*, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/case de compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP),
evaluare financiară a costurilor de dezvoltare
referitoare la industria petrolului, a gazelor și
minieră, studii financiare, servicii financiare,
subscrierea asigurărilor de incediu, evaluare
fiscală, subscrierea asigurărilor de sănătate,
finanţare pentru achiziţia în rate/finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,

subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluride valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
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dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,

întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, umplerea bancomatelor cu numerar,
servicii de şoferie, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

857

de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.

a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor
de la maşină, imprimare, personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, imprimare,
personalizată pentru alţii, fabricarea berii pentru
alţii, fabricare la comandă de pâine, furnizarea
de informaţii cu privire la tratarea materialelor,
refolosirea creativă (reciclarea deşeurilor),
vulcanizare (tratamentul materialelor), urzit
(războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionarea
blănurilor, tratarea blănurilor împotriva moliilor,
lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
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servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, analiză
pentru exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectareade decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică
a datelor, monitorizarea electronicăa informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de

calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolulu, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PaaS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
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───────

(210) M 2021 01595 (111)176914
(151) 01/03/2021
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM. C2,
BL. 36, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 02.01.17;
01.13.15

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

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calităţii, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware
și software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță
în tehnologia calculatoarelor, consultanță
în securitatea informatică, consultanţă în
domeniul economisirii energiei, audit energetic,
consultanță în domeniul tehnologiei informației

servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat*,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea
de (locuinţe pentru) cazare temporară, servicii
pentru rezervări pentru cazarea temporară,
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
închirierea clădirilor transportabile, servicii de
restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, servicii de
restaurante washoku.

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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(IT), instalarea de software pentru calculatoare,
furnizarea de informații științifice, consiliere și
consultanță cu privire la reducerea emisiilor de
carbon, software ca serviciu (SaaS).

───────

(210) M 2021 01596 (111)176915
(151) 01/03/2021
(732) SC SOSTENIA SRL, STR.

CLUCERULUI NR. 2, CAM. C2,
BL. 36, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SOSTENIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.01.01; 02.01.23; 01.13.15

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

clase:
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware
și software ale calculatorului, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de protecție
împotriva virușilor de calculator, consultanță în
tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, audit energetic, consultanță în
domeniul tehnologiei informației [IT], instalarea
de software pentru calculatoare, furnizarea de

informații științifice, consiliere și consultanță cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, software
ca serviciu [SaaS].

───────

(210) M 2021 01598 (111)176916
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.03
(591) Culori revendicate:mov, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
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de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de
azbest, asfalt, pavaj de asfalt, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),

nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente , nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
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ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele  din  lemn,  lucrări  de  zidărie  din 
piatră,  lucrări  de  artă  din  piatră, ciment  sau 
marmură,  xilolit,  pergole,  nemetalice/ schelete 
nemetalice.

construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş,  nemetalice, învelitori
pentru acoperiş,nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice,  reazeme  de  cauciuc  pentru 
izolarea seismică  a  clădirilor,  moloz,  sticlă  de 
siguranţă,nisip, cu excepţia nisipului pentru 
turnătorie, gresie  pentru  construcţii,  pipe  din 
piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,

20.  Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale, copite de
animale, perne antirostogolire pentru bebeluşi,
fotolii,  saltele   pentru   schimbarea bebeluşilor,
agăţători pentru genţi, nemetalice, coşuri de 
pâine  pentru  brutari,  bambus, perdele  din 
bambus,  butoaie,  nemetalice,  coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice,  rotile  pentru  pat,  nemetalice,
somiere,  articole  pentru  pat, cu  excepţia 
lenjeriei,  paturi/culcuşuri  pentru animalele  de 
gospodărie,  paturi,  schelete  de paturi  din 
lemn,  stupi,  bănci  (mobilă),  bănci  de lucru,
şuruburi  de  fixare,  nemetalice,  pentru  cabluri,
cufere  de  depozitare,  nemetalice  / lăzi, 
nemetalice,  case pentru păsări,  sisteme de 
deschidere     a         ușilor, neelectrice şi
nemetalice, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru deschiderea ferestrelor, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru închiderea
ferestrelor, scripete de rulou, nemetalice/scripete
de rulou, nemetalice, lacăte, altelele decât
cele electronice, nemetalice, mască de chiuvetă
(mobilier), perne de sprijin, bolţuri, nemetalice,
suporturi pentru cărţi(mobilă), dulapuri pentru
cărţi, suporturi pentru sticle, capse pentru sticle,
nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice/
dopuri pentru sticle, nemetalice, cutii din lemn
pentru sticle, cutii din lemn sau plastic, cleme,
nemetalice, pentru mobilă, monturi pentru perii,
bare de protecţie pentru pătuţurile de copii,
altele decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
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nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru  combustibil  lichid,  containere,
nemetalice  (depozitare,  transport),  corali,
dopuri de plută pentru  sticle, dopuri de plută,
fildeş  vegetal,  portmantouri,  pătuţuri  pentru 
copii,  tejghele (mese),  huse  pentru 
îmbrăcăminte  (garderobă), lădiţe,  crucifixuri 
din  lemn,  ceară,  ipsos sau  plastic,  altele 
decât  bijuteriile,  dulapuri (mobilă),  inele 
pentru  perdele,  suporturi pentru  draperii,  nu 
cele  din  material  textil, călăreţi  pentru 
prinderea  perdelei  de  şină, şine  pentru 
perdele,  galerii  pentru  perdele, cârlige  pentru 
perdele,  cordoane  pentru  draperii
curtaintie-backs, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, decoraţiuni din plastic
pentru produsele alimentare, birouri, cărucioare
de servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, nemetalice,
opritoare pentru uşi, nu din metal sau din
cauciuc, încuietori pentru uşi, nemetalice,
uşi pentru mobilă, dibluri, nemetalice/cepuri
(ştifturi), nemetalice/ştifturi(cepuri), nemetalice,
mese de proiectare, sifoane de curgere(supape)
din plastic, mese de toaletă, borduri din
plastic pentru mobilă, gherghefuri, ventilatoare
pentru uz, neelectrice, picioare pentru mobilă,
figurine (statuete) din lemn, ceară, ipsos
sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, dulapuri pentru dosare, coşuri
de pescuit, containere plutitoare, nemetalice,
socluri pentru ghivecele de flori, suporturi pentru
flori(mobilă), suporturi pentru furaje, tabureţi,
panouri despărţitoare(mobilă), urne funerare,
mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă/elemente despărţitoare din
lemn pentru mobilă, rotile pentru mobilă,
nemetalice, rafturi de mobilă, huse pentru
îmbrăcăminte (depozitare), suporturi pentru
arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglinzi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri

de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, paleţi
de încărcare, nemetalici, gabarite de încărcare
nemetalice pentru vagoanele de cale ferată,
dulapuri individuale, încuietori, nemetalice,
pentru vehicule, încuietori, altele decât cele
electrice, nemetalice, rafturi pentru reviste, mese
pentru masaj, covoraşe, detaşabile, pentru
chiuvete/covoraşe detaşabile sau protecţii
pentru chiuvete, saltele pentru ţarcurile pentru
copii, saltele, altele decât cele pentru gimnastică,
dulapuri pentru depozitarea cărnii, dulapuri
pentru medicamente, spumă de mare, plăci
de oglindă, oglinzi(lupe), scări mobile pentru
îmbarcare,     nemetalice,    pentru      pasageri,
elemente mobile(decoraţiuni), geamanduri de
legare, nemetalice, landouri moses, sidef,
neprelucrat sau semiprelucrat, mulaje pentru
ramele de tablouri, ecusoane, nemetalice/
plăci de identificare, nemetalice, cuibare/căsuţe
pentru animalele de gospodărie, cuibare/căsuţe,
standuri  pentru  ziare,  tăbliţe  pentru  numărul 
de  înmatriculare, nemetalice/plăcuţe  de 
înmatriculare,  nemetalice, piuliţe,  nemetalice,
mobilă de birou, recipiente pentru colectarea 
uleiului  uzat,  nemetalice,  scoici  de  stridii,
containere pentru ambalaredin plastic, jaluzele 
interioare  din  hârtie/  rulouri interioare  din 
hârtie,  perne  pentru  animalele  de companie, 
rame pentru tablouri, colţare pentruramele de 
tablouri/  suporturi  de  susţinere  pentru tablouri 
(rame),  perne  (de  dormit),  placarde  din lemn 
sau  plastic,  paie  împletite,  cu  excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
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de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare,  unităţi  de  rafturi,  cuie  pentru 
pantofi,  nemetalice,  flecuri  pentru pantofi,
nemetalice,  cobiliţe  (juguri),  vitrine (mobilă),
scaune  de  duş,  bufeturi,  plăci  cu denumiri  de 
firme  din  lemn  sau  plastic,  sticlă argintată 
(oglinzi), jaluzele interioare lamelare,covoraşe
de  dormit/  saltele  de  dormit,  canapele, inele 
despicate,  nemetalice,  pentru  chei,  coarne 
de  cerb, bare  pentru  fixarea  mochetei  pe 
trepte,  araci, nemetalici,  pentru  plante  sau 
arbori,  birouri  de lucrat în picioare, suporturi 
pentru  maşinile de   calculat,   statui  din  lemn,
ceară,  ipsos  sau  plastic, doage  de  lemn,
scaune  cu  trepte, nemetalice,  trepte   (scări),
nemetalice, taburete, dopuri,  nu din sticlă,
metal sau cauciuc, saltele din paie, împletituri
din paie,borduri din paie, animale împăiate, 
păsări împăiate,  blaturi  de  mese,  mese 
(mobilă),mese din metal, manechine pentru 
croitori/manechin  pentru  croitorese/manechine, 
cepuri, nemetalice,  pentru  butoaie/robinete  cu 
cep, nemetalice, pentru butoaie, cărucioarede 
servit  ceaiul,  ţăruşi  pentru  corturi,  nemetalici,
jaluzele interioare din material textil/rolete
interioare din material textil, cutii de scule,
nemetalice, goale, dulapuri pentru scule,
nemetalice, goale, carapace de broască
ţestoasă,  dozatoare  de  prosoape,  fixe,
nemetalice/dozatoare deprosoape, nemetalice,
fixe, suporturi  de prosoape(mobilă), paleţi  de 
transport, nemetalici, tăvi, nemetalice, capre 
de lucru(mobilă),  cărucioare  (mobilă),  mese 
pentru calculatoare  (mobilă)/mese  cu  rotile 
pentru calculatoare (mobilă),  cuve,   nemetalice,
pentru    amestecare     mortarului,   mese     de

scris/rafturi  pentru maşinile de scris, suporturi
pentru  umbrele,  suporturi  valet,  supape,
nemetalice,  altele  decât  componentele 
maşinilor,  cazane, nemetalice,  bancuri  de 
menghină       (mobilă),        platforme     pentru
schimbarea  bebeluşilor  montate  în  perete,
dulapuri  de  haine, suporturi  pentru  lavoare 
(mobilă),  valve  din plastic  pentru  ţevile  de 
apă, os  de balenă,prelucrat sau semiprelucrat,
împletituri,  clopoţei de  vânt(decoraţiuni), 
tambure  de  înfăşurare,  nemetalice, 
nemecanice,  pentru  furtunuri flexibile,  fitinguri 
pentru  ferestre,  nemetalice, opritoare  pentru 
ferestre,  nu  din  metal  sau cauciuc,  elemente 
pentru fixarea ferestrelor, nemetalice,  panglică 
de  lemn,  lucrări  de  artă din  lemn,  ceară, 
ipsos sau plastic,  jaluzele interioare din lemn 
ţesut/rolete interioare din lemn ţesut,  mese 
de  scris,  ambră  galbenă/ chihlimbar,  sertare 
pentru mobilă, vestiar pentrubagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei  pentru construcţii, sticlărie, porţelan  şi
lut,   bureţi   abrazivi   pentru   bucătărie, bureţi
abrazivi  pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli,  nu  cele  pentru  scopuri  medicale,
perii  pentru   animale    (perii),   capace    pentru
acvarii, dispozitive  electrice pentru  atragerea şi
uciderea  insectelor,  autoclave,  neelectrice,
pentru   gătit/oale    de    gătit   sub      presiune,
neelectrice, cădiţe pentru bebeluşi,  portabile,
covoraşe  pentru  copt,  bazine (recipiente), 
coşuri  pentru  uz  casnic,  linguri  de gătit 
(ustensile  de  gătit),  pensule  pentru  gătit,
bătătoare,  neelectrice,  halbe  de  bere, 
scăldători pentru păsări,  colivii,  amestecătoare, 
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de 
cizme,  şanuri  pentru  cizme (întinzătoare), 
desfăcătoare de  sticle,  electrice  şi  neelectrice,
sticle,  boluri  (bazine)/bazine  (boluri), cutii 
pentru distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii
de  sticlă,  coşuri  de  pâine  de  uz  casnic,
tocătoare  pentru  pâine,  cutii  pentru  pâine, 
mânere  pentru  mături,  mături,  articole  de 
periat,  materiale  pentru  fabricarea  periilor,
perii,  cu  excepția  pensulelor,  perii pentru 
încălţăminte,  perii  electrice,  cu  excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi
realizate   din   împletituri,  difuzoare  de  uleiuri
parfumate,  altele  decât bețișoarele  parfumate,
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electrice  sau  neelectrice,  coşuri  pentru 
scutece folosite,recipiente de unică folosință 
din  folie  de aluminiu,  de  uz  casnic,  tuburi 
pentru  curățat  usturoi,  dispozitive  pentru 
presat  tubul  de  pastă de  dinți,  dispozitiv  de
 turnat vin, vase de mâncare pentru animale 
de casă, vase demâncare pentru animale de 
casă,  automate, dispozitive  de  încălzire  a 
lumânărilor,  electrice și  neelectrice,  șervete 
de  bucătărie,  pipete pentru  sos,  busturi  din 
porţelan,  ceramică, lut,  teracotă  sau  sticlă, 
untiere, capace pentruuntiere, cârlige pentru 
nasturi,  servire  (tăvi), cuşti  pentru  animalele 
de  gospodărie,  forme de prăjituri,  tuburi  şi 
capete  pentru  decorarea prăjiturilor, 
candelabre  (sfeşnice)/sfeşnice,  inele pentru
 lumânări,  stingătoare  pentru  lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, mănuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari (pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri (biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi  de  oale  pentru  gătit,  ţepuşe  metalice 
pentru gătit, oale de gătit,ustensile pentru gătit, 
neelectrice,  pungi  de  gătit, altele  decât  cele 
pentru  microunde,  tirbuşoane, electrice  şi 
neelectrice,  ustensile  cosmetice, spatule 
cosmetice, deşeuri din bumbac pentru  curăţat,
seturi  de  recipiente  pentru  ulei  şi  oţet,
recipiente  pentru ulei/oţet,  tăvi pentru firimituri,

concasoare pentru bucătărie,  neelectrice,  cristal
(sticlărie), ceşti,  pahare  din hârtie sau plastic,
ţesale,  tocătoare pentru  bucătărie,  etichete 
metalice  pentru carafe,  carafe,  friteuze, 
neelectrice,  damigene/ baloane  de  sticlă, 
aparate de odorizare de uz personal, capace 
pentru  farfurii/capace  pentru veselă,  veselă, 
perii  pentru spălarea veselei, farfurii  de unică 
folosinţă, jgheaburi  pentrubăut, vase de băut, 
coarne  de  băut,  sticle  de băutde  sport, 
pahare  de  băut,  tăvi,  suporturi pentru 
uscarea  rufelor,  coşuri  de  gunoi/găleţi de 
gunoi/pubele  /lăzi  de  gunoi,  ştergătoare  de
praf, neelectrice, cârpe de şters praful (pânze),
vase de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi
pentru ouă, separatoare de ouă, neelectrice,
pentru uz casnic, sticlă emailată, nu cea
utilizată în construcţii, fructiere, perii pentru
sprâncene, perii pentru gene, pămatufuri cu
pene pentru şters praful, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolaţii sau
la produsele textile, fire din fibră de sticlă,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
figurine din porţelan, ceramică, lut, teracotă
sau sticlă/statuete din porţelan, ceramică, lut,
teracotă sau sticlă, sticle/butelci, altele decât
cele de buzunar, suporturi pentru plăcile de
păr, aţă dentară, ghivece de flori, învelitori
pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie /
învelitori, nu din hârtie, pentru ghivecele de flori,
pliciuri pentru insectele zburătoare, capcane
pentru insectele zburătoare, separatoare din
spumă pentru degete utilizate la pedichiură,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, boluri
pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii,
ustensile pentru şters praful de pe mobilă, siliciu
topit (produs semiprelucrat), nu cel utilizat în
construcţii, mănuşi de grădinărit, prese pentru
usturoi (ustensile de bucătărie), baloane de
sticlă (recipiente)/fiole (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri  din sticlă, sfere decorative din sticlă,
sticlă,  neprelucrată    sau  semiprelucrată,  cu
excepţia sticlei  pentru  construcţii,  vată  din
sticlă,  nu  cea   utilizată   la  izolaţii,  sticlă  cu
conductori electrici fini încorporaţi, sticlă pentru 
geamurile  vehiculelor  (produs  semiprelucrat),
pahare (recipiente), întinzătoare pentru mănuşi,
mănuşi  pentru uz casnic, vase pentru lipici,
răzători  pentru  bucătărie,   suporturi    grătare,
grătare  (ustensile  de gătit),  păr  pentru  perii, 
capete  pentru  periuţele de  dinţi  electrice, 
recipiente  termoizolante  pentru băuturi, 
recipiente   termoizolante,  încălzitoare   pentru 
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biberoane, neelectrice sticle/butelci de buzunar,
suporturi  pentru  flori  şi plante  (aranjamente 
florale),  perii  pentru  cai,  păr de  cal  pentru 
fabricarea  periilor,  vase  pentru păstrat 
mâncarea  caldă,  neîncălzite  electric, forme 
pentru   cuburile    de   gheaţă,   găleţ    pentru
gheaţă/răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă,
cleşti  pentru  gheaţă,   linguri-cupe  pentru 
îngheţată,  terarii  de  interior (cultivarea 
plantelor,  acvarii  de  interior/bazine  (acvarii 
de interior),  terarii  de  interior  (vivarii),
cădiţe   gonflabile  pentru  bebeluşi,  capcane 
pentru insecte, termosuri/sticle sub vid, huse  
pentru  masa  de  călcat,  formate,  mese  de 
călcat,  pungi  izotermice,  ulcioare/carafe, 
fierbătoare, neelectrice, aparatede tocat pentru 
bucătărie,  neelectrice,  recipiente pentru 
bucătărie,  ustensile  de  bucătărie, suporturi  de 
cuţite  pentru  masă,  polonice  pentru servirea 
băuturilor,  perii pentru abajururi, pieptăţicu dinţi
rari   pentru   păr,   măsuţe,    aparate    pentru
îndepărtarea  scamelor,  electrice  sau 
neelectrice,  seturi  pentru lichior,  lădiţe  pentru 
necesităţile  animalelor  de companie/tăviţe 
pentru necesităţile animalelor  de companie, 
cutii  pentru  gustări,  majolică, produse de 
demachiere,  bureţi  pentru  machiaj,  perii 
pentru machiaj, troace pentru animale,suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic,  acţionate  manual,  linguri 
de  amestecare  (ustensile  de  bucătărie), 
storcătorpentru mopuri, găleată cu storcător 
pentru mopuri,  mopuri,  mojare  pentru 
bucătărie, mozaicuridin sticlă, nu cele pentru 
construcţii,   forme    (ustensile   de   bucătărie),
capcane pentru şoareci, căni, perii pentru unghii,
inele pentru serveţelele de masă, cuiburi cu
ouă, artificiale, maşini de tăiţei, acţionate manua,
duze pentru furtunurile de udat, duze pentru
stropitori/rozete pentru stropitori, spărgătoare de
nuci, sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlăpictată, farfurii din hârtie, cuţite 
pentru patiserie,  râşniţe  de piper,  acţionate 
manual, piperniţe,  arzătoare  pentru  uleiuri 
parfumate,  pulverizatoare  de  parfum/ 
atomizoare pentruparfumuri, pisăloage pentru
bucătărie,  coşuri dotate  pentru  picnic,  inclusiv 
vesela,  palete  pentru  plăcinte/tarte,  păr  de 
porc  pentru fabricarea  periilor,  puşculiţe  în 
formă  de  purcel, pipete  (ustensile  pentru 
degustarea  vinului)/ ustensile  pentru 
degustarea vinului (sifoane), suporturi pentru 
farfurie, nu cele din hârtiesau material textil,
plăci  de  sticlă  (material brut),  farfurii  de 
protecţie pentru ca laptele să  nu dea în foc, 
aparate  împotriva  ţânţarilor  cu  conectare  la

priză,  pompe pentru  desfundarea scurgerilor, 
piele  de  lustruire,  aparate  şi  maşini de 
lustruire,  pentru  uz  casnic,  neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă, cutii
pentru  ceaiuri,  servicii  de  ceai  (articole  de 
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă de 
bilă  pentru  ceai,  strecurători  de  ceai, huse 
pentru  ceainice,  suporturi  pentru  plicurile de 
ceai,  ceainice,  recipiente  termoizolante pentru 
alimente,  prese  pentru  cravate,  perii  de
toaletă, truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
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suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoare pentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe/preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu

avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde  la cererile
de  propuneri  (RFP),  publicitate, servicii  de
agenţie  de  publicitate,  închirierea spaţiului
publicitar, publicitate  prin  poştă,    închirierea
timpului publicitar în mediile de  comunicare,
producţia  de  clipuri  publicitare,  servicii  de
planificare  a  programărilor  (lucrări  de  birou),
servicii  de reamintire  a programărilor  (lucrări
de  birou),  licitare, postarea  de  afişe
publicitare,  închirierea panourilor  de  afişaj 
(panouri  publicitare),  ţinerea evidenţei 
contabile/contabilitate,         asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
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terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii

oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea  de  texte  publicitare,  scrierea  de 
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri 
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de  artă,  garanţii  pentru  cauţiune,  servicii 
bancare,  brokeraj,  brokeraj  pentru  creditele 
de  carbon,  servicii  de lichidare  a  afacerilor, 
financiare, investiţii de capital, strângerea de 
fonduri  caritabile, verificarea  cecurilor, 
compensare,  financiară/ casede  compensare, 
financiară,  servicii  de  birou de  credit,  emiterea 
cardurilorde  credit,  servicii  de  agenţie  de 
colectare a debitelor, servicii de consultanţă 
în  ceea  ce priveşte  debitele,  depozite  de 
valori,   transferul      electronic      de      fonduri,
schimb       de      bani,    factoring,  închirierea
fermelor, stabilirea  finanţării pentru  proiectele 
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de  construcţii,  servicii  de  brokeraj vamal 
financiar,  evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare),  management  financiar, 
analiză financiară,  consultanţă  financiară, 
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare 
financiară, evaluare  financiară  a  lemnului  pe 
picior,  evaluare financiară  a  lânii,  furnizarea 
de  informaţii  financiare prin intermediul unui
site  web,  managementul  financiaral  plăţilor/ 
rambursărilor pentru terţi, evaluări financiare 
ca  răspuns la  cererile  de  ofertă/evaluări 
financiare carăspuns la cererile de propuneri
(RFP), evaluare  financiară  a  costurilor  de 
dezvoltare referitoare la industria petrolului, a 
gazelor  și minieră,  studii  financiare,  servicii 
financiare,subscrierea asigurărilor de incediu,
evaluare fiscală,  subscrierea  asigurărilor  de 
sănătate, finanţare  pentru  achiziţia  în 
rate/finanţare  pentru achiziţia  prin  închiriere, 
împrumuturi  în  rate, brokeraj  de  asigurări, 
subscrierea  asigurărilor, consultanţă  în 
asigurări,  oferirea  de  informaţii în  domeniul 
asigurărilor,  afaceri  imobiliare, transfer 
electronic  de  monede  virtuale,  evaluare
financiară  a  activelor  de  proprietate 
intelectuală,  elaborare  de  cotații pentru 
estimare  de  costuri, multifinanțare, servicii de 
plăti  cu portofel  electronic,  schimb  financiar 
de  monede  virtuale,  investiţii  în  fonduri,
evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, subscrierea asigurărilor de
viaţă,  împrumuturi  (finanţare),  subscrierea 
asigurărilor  maritime, servicii  bancare  de  tip 
credit  ipotecar,  fonduri mutuale,  evaluare 
numismatică,  închirierea birourilor(bunuri 
imobiliare),  închirierea  birourilor pentru 
conlucrare,  servicii  bancare online, organizarea 
colectelor  monetare,  servicii  de brokeri  de 
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul 
de  credit,  procesarea plăţilor  efectuate  cu 
cardul  de debit,  servicii  de fonduri  de pensii 
private,  închirierea  bunurilor  imobiliare, 
servicii  de  agenţie  imobiliară, activităţi  de 
broker  imobiliar,  evaluări  imobiliare,
management imobiliar, oferirea de reduceri
întreprinderilor  participante  ale  terţilor  prin 
utilizarea  unui  card  de membru,  colectarea 
chiriilor,  evaluarea  costurilor de  reparaţie 
(evaluare  financiară),  servicii  de plată  a 
pensiilor,  servicii  de  depozite  sigure pentru 
valori,  servicii  bancare  de  economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii  bursiere,  servicii  de brokeri/agenţi  de 
bursă, brokerajde acţiuni şi obligaţiuni, servicii 
de  garanţii, emiterea  de  jetoane  valorice, 
emiterea  de  cecuri  de  călătorie,  funcţii  de 
administrator  fiduciar/custode.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, intreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor/
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea  coşurilor  de  fum,  curăţarea  clădirilor 
(interior), curăţarea articolelor de îmbrăcăminte, 
închirierea  maşinilor  de  curăţare, curăţarea 
clădirilor  (suprafaţa  exterioară), repararea 
ceasurilor  şi  a  ceasornicelor, repararea 
articolelor  de  îmbrăcăminte, închirierea 
echipamentelor  de  construcţii, construcţie, 
furnizarea  de  informaţii  privind construcţia, 
consultanţă  în  construcţii, închirierea 
macaralelor  (echipamente  de construcţii), 
demolarea  clădirilor,  curăţarea scutecelor, 
închirierea  maşinilor  de  uscat  vesela, instalare 
de utilități  pe șantiere de construcții, servicii 
de  electricieni,  instalare  și  reparare  de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, încărcarea maşinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de încărcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare,  închirierea  pompelor  de  drenaj,
forarea  de  puţuri, forajul sondelor de  petrol
sau  de  gaze,  curăţarea  uscată,  instalarea şi
repararea  aparatelor  electrice,  instalarea  şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor  de incendiu,  instalarea  şi  repararea 
echipamentelor de  refrigerare,  întreţinerea 
blănurilor,  curăţare şi  reparare,  instalarea  şi 
repararea  cuptoarelor, întreţinerea  mobilei, 
restaurarea  mobilei, construcţia  de  porturi, 
instalarea şi  repararea echipamentelor  de 
încălzire, servicii de fracturare  hidraulică/ 
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea 
aparatelor de  aer  condiţionat,  instalarea, 
întreţinerea şi  repararea  componentelor 
hardware  ale calculatorului,  instalarea  uşilor 
şi ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce  priveşte  aparatele   electrice,  instalarea  şi
repararea  dispozitivelor  de  irigare,   instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea  rufelor,  închirierea  maşinilor  de 
spălat  rufele,  montarea  cablurilor,  întreţinerea
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de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii  de  transport  de  pasageri,  pentru  alte 
persoane,  prin  intermediul unei  aplicații 
online,  pilotarea  dronelor  civile,  aranjarea 
formalităților  pentru  vize  și documente  de 
călătorie pentru persoanele care călătoresc în 
străinătate,  servicii  de  folosire  în comun  a 
autovehiculelor,  cărăuşie,  umplerea
bancomatelor cu numerar, servicii de şoferie,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat(mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor/livrarea de ziare, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, distribuirea de
energie, închirierea clopotelor de scufundare,
închirierea costumelor de scufundare, furnizarea
de direcţii  de deplasare în scopuri de călătorie,
închirierea  de  vitrine  de  vin electrice,
distribuirea  de  energie  electrică, însoţirea 
turiştilor,  transportul  cu  feribotul, livrarea  de 
flori,  francarea  corespondenţei, închirierea 
congelatoarelor,  transportul  de mărfuri 
(transportul  maritim  de  bunuri),  servicii  de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de 
agenţie  de  transport(expediere (Am,  ))/servicii 
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea degaraje, împachetarea cadourilor, 
operaţiuni  de  încărcare-descărcare, 
depozitarea  de  bunuri, depozitare/ 
înmagazinare,  informaţii  despre depozitare, 
închirierea  containerelor  de  depozitare, 
transportul cu taxiul, remorcare, închirierea de 
tractoare, furnizarea de informaţiidespre trafic, 
transportul cu tramvaiul, servicii de transport 
pentru  tururile  de  vizitare  a  obiectivelor 
turistice,  transportul  prin  conducte, transport, 
transportul  turiştilor,  transportul  şi depozitarea 
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor, 
servicii  de  broker  de  transport, rezervări  de 
transport,  organizarea  transportului pentru 
deplasările turistice, informaţii despre  transport,
logistica transporturilor, transportulde mobilier, 
rezervări  de  călătorie,  salvare subacvatică, 
descărcarea      încărcăturilor,      servicii       de
remorcare  în  cazul avarierii  vehiculelor, 
închirierea  de  vehicule, închirierea  de 
portbagaje cu montare  pe  capota   vehiculului,

articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia  maşinilor,  zidărie,  extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi   reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou,vopsirea 
sau  repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară  şi  exterioară,  aplicarea  tapetului/ 
tapetare, repararea umbrelelor desoare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii,  repararea  încuietorilor  de  siguranţă,
repararea      liniilor       electrice,      restaurarea
lucrărilor          de           artă,            restaurarea
instrumentelor  muzicale,  reşaparea
anvelopelor, nituire, pavarea drumurilor,
închirierea maşinilor de măturat străzile, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă,
întreţinerea  şi  repararea  seifurilor,  sablare,
construcţia  de  eşafodaje,  construcţia de 
nave,      repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian,  închirierea   de  aer onave,   închirierea
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închirierea  de  depozite,  alimentarea cu  apă, 
distribuirea  apei,  închirierea  scaunelor  cu rotile, 
împachetarea bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea  țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor din
piele, prelucrarea articolelor din piele, tipărire
litografică,  magnetizare,  placarea cu metal,
tratarea metalului,  călirea  metalului,  turnarea
metalului, frezare,  placarea  cu  nichel,
tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice, finisarea 
hârtiei,  tratarea hârtiei,  imprimarea  de 
modele,  tratarea  prin presare  permanentă  a 
ţesăturilor,  servicii  de fotoculegere, 
developarea  filmelor  fotografice,  imprimare 
fotografică, fotogravură,  materiale  de 
rabotare,  arderea argilelor/arderea  argilelor, 
tipărire  (imprimare), procesarea  filmelor 
cinematografice,  procesarea uleiului,  tighelire, 
reciclarea  deşeurilor  şi  a gunoiului,  servicii 
de  rafinare,  prelucrarea  articolelor  de  şelărie,
 

42.  Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software  ale  calculatorului,  analiză  pentru 
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii de 
arhitectură, consultanţă  în  arhitectură, 
autentificarea lucrărilor  de  artă,  cercetare 
bacteriologică, cercetare  biologică,  calibrare 
(măsurare),  servicii de  cartografie,  analiză 
chimică, cercetarechimică, servicii de chimie,
studii  clinice, însămânţarea  norilor, 
computerizare  în  nori (cloud  computing), 
închirierea  de  calculatoare, programare 
computerizată,  proiectare  de software  pentru 
calculatoare,  închirierea  de software  pentru 
calculatoare,   analiza   sistemelor   informatice,

servicii  de  sablare,  tăierea materialelor  cu 
fierăstrăul,  vopsirea  pantofilor, imprimarea 
serigrafică,  placarea  cu  argint, prepararea 
pieilor,  sacrificarea  animalelor, lipire,  sortarea 
deşeurilor  şi  a  materialelor reciclabile 
(transformare),  închirierea  aparatelor pentru 
încălzirea  spaţiului,  decaparea  finisajelor,
tăbăcire,  taxidermie,  vopsirea  materialelor 
textile,  tratarea materialelor  textile/tratarea 
ţesăturilor,  tratarea materialelor  textile 
împotriva  moliilor,  tăierea  şi prelucrarea 
cherestelei,  acoperirea  cu  cositor, colorarea 
geamurilor  de  la  maşină,  imprimare  3D
personalizată  pentru  alţii,  fabricarea  berii 
pentru alţii,  fabricare  la  comandă  de  pâine, 
furnizarea deinformaţii cu privire la tratarea 
materialelor, refolosirea  creativă  (reciclarea 
deşeurilor), vulcanizare  (tratamentul 
materialelor),  urzit (războaie  de  ţesut), 
tratarea deşeurilor(transformare), tratarea apei,
servicii  de  sudare, tratamente  de  colorare  a 
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, tratarea lânii,
pasteurizarea alimentelor şi băuturilor, producţia
de vin pentru alţii, consultanţă în domeniul
vinificaţiei, tăbăcire, taxidermie, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile/
tratarea ţesăturilor, tratarea materialelor textile
împotriva  moliilor, tăierea  şi  prelucrarea 
cherestelei,  acoperirea cu  cositor,  colorarea 
geamurilor  de  la  maşină,  fabricarea  berii 
pentru  alţii,  fabricare  la  comandă  de  pâine, 
furnizarea  de  informaţii  cu  privire la  tratarea 
materialelor,  refolosirea  creativă (reciclarea 
deşeurilor),  vulcanizare  (tratamentul 
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
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tehnologie pentru  tranzacții  de  comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii oferite
de pensiuni pentru animale, servicii de cafenea,
servicii de bufet, furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de cantină, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, închirierea
aparatelor de gătit, servicii de creşă (crèche),
închirierea dozatoarelor de apă potabilă, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse  alimentare  şi  băuturi,  sculptură  în
alimente, servicii de tabere de vacanţă(cazare),
servicii  hoteliere,  rezervări  de  hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea

proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software  pentru  calculatoare,  servicii de 
protecţie  împotriva  viruşilor  de  calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică,
proiectarea construcţiilor, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculator, consultanţă în
domeniul  economisirii  energiei,  conversia 
datelor sau documentelor din format fizic în 
format electronic,  conversia  datelor  şi  a 
programelor pentru  calculator,  alta  decât 
conversia în  format fizic,  cercetare în  domeniul 
cosmeticii,  crearea  şi mentenanţa  site-urilor 
web pentru terţi,  crearea şi proiectarea pentru 
terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare/design
interior, digitalizarea documentelor (scanare),
proiectarea de rochii, duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru  a detecta defecţiunile,
monitorizarea  sistemelor de  calcul 
(calculatoarelor)  pentru  a  detecta accesul 
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor, 
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea 
datelor în afara locaţiei,prospectarea petrolului,
sondaje  referitoare la  câmpurile  petroliere, 
testarea  sondelor petroliere,  servicii 
externalizate  furnizate  în domeniul  tehnologiei 
informației,  închiriere  de contoare  pentru 
înregistrarea  consumului  de  energie,  servicii 
de      autentificare    a     utilizatorilor     folosind
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BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,

sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii  de  aziluri  de  bătrâni,  servicii  de 
restaurant  cu  autoservire,servicii  de  bufet 
pentru  gustări(snack-bar), închirierea  de 
(locuinţe  pentru) cazare temporară, servicii  de 
rezervări pentru cazareatemporară, închirierea 
corturilor,  servicii  de  case de  vacanţă, 
închirierea  clădirilor  transportabile, servicii  de 
restaurante  udon  and  soba,  decorare  de 
alimente,  decorarea de  torturi,  informații  și 
consiliere  cu  privire  la prepararea  de 
mâncăruri,  servicii  de  bucătari personali, 
servicii de restaurante washoku.

(210) M 2021 01599 (111)176917
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL, ŞOS.
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nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,

nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
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pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi

pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
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suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi(lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru

colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf(materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
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broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare(mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu

excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
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pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante

(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
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excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi

pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
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administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie

de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
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medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,

evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi(finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/ custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
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izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/

tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
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pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea

pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
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creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor

(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
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consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01600 (111)176918
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL , ŞOS.

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
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uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane

plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
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pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din

lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
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haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat

sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă  (mobilă),  jaluzele  interioare  (mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de  mare,  plăci  de  oglindă,  oglinzi  (lupe), scări 
mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru 
pasageri,  elemente  mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri (dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi (mobilă), ratan, stuf (materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
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clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme

cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
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de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru

uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
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cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru

servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
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pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,

consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, Managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
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de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice

pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
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de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi(finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/ custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,

servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
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reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,

închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
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artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă

(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
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consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,

închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

898

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.11.03;
26.11.07; 26.11.08; 29.01.12

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,

nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi
pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
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nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru

îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
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lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi(mobilă), dulapuri pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru

suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
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hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de
cartotecă (mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi(lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf(materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal

şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie (mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape (mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare (mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
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furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări
de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele

pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele/lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
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perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât
cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau

neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuri din sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
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ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări

bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
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privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, Managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate

online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
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programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, extracţii miniere, forare pentru
petrol și gaze, intreţinerea şi repararea
avioanelor, tratament anticoroziv pentru
vehicule, servicii de realizare a zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor/impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, construirea de magazine
şi gherete pentru târguri, închirierea de
buldozere, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, întreţinerea şi repararea arzătoarelor,
servicii de tâmplărie, curăţarea coşurilor de
fum, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
maşinilor de curăţare, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), repararea ceasurilor
şi a ceasornicelor, repararea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de

activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi  (finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
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echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea

drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii  de   curierat  (mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
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mărfuri  (transportul  maritim  de  bunuri),  servicii 
de transportator  (expeditor)  de mărfuri, servicii 
de  agenţie de  transport(expediere  (Am,  ))/ 
serviciide agenţie de transport, transportul de 
mărfuri, închirierea  de  garaje,  împachetarea 
cadourilor, operaţiuni  de  încărcare-descărcare, 
depozitarea  de  bunuri,  depozitare/ 
înmagazinare,  informaţii despre  depozitare, 
închirierea  containerelor  de depozitare, 
transportul  cu  taxiul,  remorcare, închirierea  de 
tractoare, furnizarea de informaţiidespre trafic, 
transportul cu tramvaiul, servicii de transport 
pentru tururile de vizitare aobiectivelor turistice,
transportul  prin  conducte, transport, 
transportul  turiştilor,  transportul  şi depozitarea 
deşeurilor/transportul şi depozitarea gunoaielor, 
servicii  de  broker  de  transport, rezervări  de 
transport,  organizarea  transportului pentru 
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportulde mobilier, 
rezervări  de  călătorie,  salvare subacvatică, 
descărcarea  încărcăturilor,  servicii de 
remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de

artă,      congelarea      alimentelor,     zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
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(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,

consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

BUCUREŞTI-NORD, NR. 10,
CLĂDIREA GLOBAL CITY
BUSINESS PARK, CORPUL O11,
ET. 10, SALA DE MEETING 4,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.07;
26.11.08; 26.01.03

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

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, coloane publicitare,
nemetalice, plută aglomerată pentru construcţii,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr
(materiale de construcţii), sticlă alabastru,
alabastru, corniere, nemetalice, acvarii
(structuri), pietriş pentru acvarii, nisip pentru
acvarii, umbrare (structuri), nemetalice, plăci
de blindaj, nemetalice, uşi blindate, nemetalice/
uşi armate, nemetalice, piatră artificială,
azbociment, mortar de azbest, asfalt, pavaj de
asfalt, voliere (structuri), nemetalice, balustrade,
nemetalice, balize nemetalice, neluminoase,
grinzi nemetalice/traverse nemetalice, instalaţii
pentru parcarea bicicletelor, nemetalice, lianţi

(210) M 2021 01602 (111)176920
(151) 01/03/2021
(732) SC REAL ESTATE SRL, ŞOS.
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pentru fabricarea brichetelor/lianţi pentru
fabricarea pietrelor, material liant pentru
repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri), nemetalice, bitum, carton bitumat
pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii/lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice,
marnă calcaroasă, ferestre batante, nemetalice,
lemn pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment (altele decât cele pentru
metalurgie), plăci de ciment, stâlpi din ciment,
ciment pentru cuptoare, ciment pentru furnale,
cretă brută, cuşti pentru găini, nemetalice,
capace pentru coşul de fum, nemetalice,
tuburi pentru coşul de fum, nemetalice, canale
pentru coşul de fum, nemetalice, coşuri de
fum, nemetalice, acoperire (prin placare),
nemetalică, pentru construcţii, argilă, balast
de zgură, gudron de cărbune, materiale
pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor,
tencuieli (materiale de construcţii), beton,
elemente de construcţie din beton, cornişe,
nemetalice, parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice,
sifoane de scurgere (supape), nemetalice sau
din plastic, grătare, nemetalice, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de
aer condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,

granule de sticlă pentru marcare rutieră/
granule de sticlă pentru marcarea drumurilor,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice/plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt/
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale de
construcţii), coame pentru acoperişuri, colibe,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice/gratii, nemetalice, elemente de
prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum,
cutii poştale din zidărie, var (materiale de
construcții), piatră de var/piatră calcaroasă,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii,
buiandrugi, nemetalici, macadam, ciment
magnezian, capace pentru gurile de canal,
nemetalice, cherestea prelucrată, marmură,
catarge (poli), nemetalice, plăcuţe memoriale,
nemetalice, monumente, nemetalice, bolarzi
de acostare, nemetalici, mortar pentru
construcţii/pastă de ciment, mozaic pentru
construcţii, lemn presat, mulaje, nemetalice,
pentru cornişe, mulaje, nemetalice, pentru
construcţii, semne neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, olivină pentru construcţii, jaluzele
exterioare, nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice, cornişe
nemetalice, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
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nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată/vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare
din zidărie, smoală, benzi cu smoală pentru
construcţii, stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine
telefonice, nemetalice, teracotă (materiale de
construcţii), pardoseli din plăci, nemetalice,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice/
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn/furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/schelete nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau

transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, perne de aer, nu cele pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu
aer, nu cele pentru scopuri medicale, saltele
gonflabile/pneumatice, nu cele pentru scopuri
medicale, bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
gheare de animale, coarne de animale,
copite de animale, perne antirostogolire pentru
bebeluşi, fotolii, saltele pentru schimbarea
bebeluşilor, agăţători pentru genţi, nemetalice,
coşuri de pâine pentru brutari, bambus,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coşuri,
nemetalice, coşuri pentru copii/ leagăne, bare
de sprijin pentru căzi, nemetalice, perdele
decorative din mărgele, fitinguri pentru pat,
nemetalice, rotile pentru pat, nemetalice,
somiere, articole pentru pat, cu excepţia
lenjeriei, paturi/culcuşuri pentru animalele de
gospodărie, paturi, schelete de paturi din lemn,
stupi, bănci(mobilă), bănci de lucru, şuruburi
de fixare, nemetalice, pentru cabluri, cufere
de depozitare, nemetalice /lăzi, nemetalice,
case pentru păsări, sisteme de deschidere a
ușilor, neelectrice şi nemetalice, mecanisme
nemetalice, neelectrice pentru deschiderea
ferestrelor, mecanisme nemetalice, neelectrice
pentru închiderea ferestrelor, scripete de rulou,
nemetalice/scripete de rulou, nemetalice, lacăte,
altelele decât cele electronice, nemetalice,
mască de chiuvetă (mobilier), perne de
sprijin, bolţuri, nemetalice, suporturi pentru
cărţi (mobilă),  dulapuri  pentru cărţi, suporturi
pentru sticle, capse pentru sticle, nemetalice,
capace pentru sticle, nemetalice/dopuri pentru
sticle, nemetalice, cutii din lemn pentru sticle,
cutii din lemn sau plastic, cleme, nemetalice,
pentru mobilă, monturi pentru perii, bare de
protecţie pentru pătuţurile de copii, altele
decât lenjeria de pat, busturi din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie artistică,
saltele de camping, suporturi pentru butoaie,
nemetalice, cercuri pentru butoaie, nemetalice,
butoaie din lemn pentru decantarea vinului,
butoaie, nemetalice, şezlonguri, comode, cutii
pentru jucării, butuci pentru tăiat(mese), clipsuri,
nemetalice, pentru cabluri şi ţevi, clipsuri
din plastic pentru sigilarea pungilor, capace,
nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, cuiere nemetalice, fitinguri
pentru sicrie, nemetalice, sicrie, coliere,
nemetalice, pentru fixarea ţevilor, faguri artificiali
pentru stupi, console, canistre, nemetalice,
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pentru combustibil lichid, containere, nemetalice
(depozitare, transport), corali, dopuri de plută
pentru sticle, dopuri de plută, fildeş vegetal,
portmantouri, pătuţuri pentru copii, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădiţe, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, altele decât bijuteriile, dulapuri
(mobilă), inele pentru perdele, suporturi pentru
draperii, nu cele din material textil, călăreţi
pentru prinderea perdelei de şină, şine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru
perdele, cordoane pentru draperii curtaintie-
backs, perne (de sprijinit, de divan), şezlonguri
de punte, decoraţiuni din plastic pentru
produsele alimentare, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), dozatoare de saci pentru
deşeurile animale, fixe, nemetalice, aviziere,
suporturi de prezentare, divane, cuşti pentru
câini, fitinguri de uşi, nemetalice, mânere de uşi,
nemetalice, zăvoare de uşi, nemetalice, sonerii
de uşă, nemetalice, neelectrice, bătătoare pentru
uşile de la intrare, nemetalice, opritoare pentru
uşi, nu din metal sau din cauciuc, încuietori
pentru uşi, nemetalice, uşi pentru mobilă,
dibluri, nemetalice/cepuri(ştifturi), nemetalice/
ştifturi(cepuri), nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere(supape) din plastic, mese
de toaletă, borduri din plastic pentru mobilă,
gherghefuri, ventilatoare pentru uz, neelectrice,
picioare pentru mobilă, figurine (statuete) din
lemn, ceară, ipsos sau plastic/statuete din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coşuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori(mobilă), suporturi pentru
furaje, tabureţi, panouri despărţitoare(mobilă),
urne funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, mobilă din metal, elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă/elemente
despărţitoare din lemn pentru mobilă, rotile
pentru mobilă, nemetalice, rafturi de mobilă,
huse pentru îmbrăcăminte(depozitare), suporturi
pentru arme, scaune de frizerie, coşniţe (coşuri)
pentru transportul obiectelor, oglizi de mână
(oglinzi de toaletă), catarge pentru steaguri
de mână, nemetalice, paleţi de manipulare,
nemetalici, suporturi pentru pălării, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, balamale,
nemetalice, faguri de miere, corn, neprelucrat
sau semiprelucrat, paturi de spital, numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale/
paturi cu apă, nu cele pentru scopuri medicale,
brăţări de identificare, nemetalice, imitaţie de
carapace de broască ţestoasă, dulapuri de

cartotecă(mobilă), jaluzele interioare(mobilă)/
obloane interioare (mobilă), premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat, canistre
pentru combustibil, nemetalice, organizatoare
pentru bijuterii, cuşti pentru animalele de
gospodărie, panouri de agăţat cheile, butoane
rotative, nemetalice, etichete din plastic, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
picioare pentru mobilă, cutii de scrisori, nu
din metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă,
paleţi de încărcare, nemetalici, gabarite de
încărcare nemetalice pentru vagoanele de
cale ferată, dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori, altele
decât cele electrice, nemetalice, rafturi
pentru reviste, mese pentru masaj, covoraşe,
detaşabile, pentru chiuvete/covoraşe detaşabile
sau protecţii pentru chiuvete, saltele pentru
ţarcurile pentru copii, saltele, altele decât cele
pentru gimnastică, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, dulapuri pentru medicamente, spumă
de mare, plăci de oglindă, oglinzi(lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice,
pentru pasageri, elemente mobile(decoraţiuni),
geamanduri de legare, nemetalice, landouri
moses, sidef, neprelucrat sau semiprelucrat,
mulaje pentru ramele de tablouri, ecusoane,
nemetalice/plăci de identificare, nemetalice,
cuibare/căsuţe pentru animalele de gospodărie,
cuibare/căsuţe, standuri pentru ziare, tăbliţe
pentru numărul de înmatriculare, nemetalice/
plăcuţe de înmatriculare, nemetalice, piuliţe,
nemetalice, mobilă de birou, recipiente pentru
colectarea uleiului uzat, nemetalice, scoici de
stridii, containere pentru ambalare din plastic,
jaluzele interioare din hârtie/ rulouri interioare
din hârtie, perne pentru animalele de companie,
rame pentru tablouri, colţare pentru ramele
de tablouri/ suporturi de susţinere pentru
tablouri (rame), perne (de dormit), placarde din
lemn sau plastic, paie împletite, cu excepţia
rogojinelor, cartele din plastic, nu cele codate
sau magnetice, chei de plastic, rampe de plastic
pentru vehicule, rafturi pentru farfurii, ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, dopuri, nemetalice/
cepuri, nemetalice, dopuri(dibluri), nemetalice/
elemente de fixare de perete, nemetalice, piloni,
nemetalici, scripeţi din plastic pentru jaluzele,
rafturi(mobilă), ratan, stuf(materiale împletite),
bobine de lemn pentru fire textile, mătase,
cordoane, tambure, nemetalice, nemecanice,
pentru furtunuri flexibile, rezervoare, nu din metal
şi nici din zidărie/bazine, nu din metal şi nici
din zidărie, nituri, nemetalice, închizători pentru
fixarea ferestrei, nemetalice, capre de tăiat
lemne, fierăstraie cu masă (mobilă), mobilier
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şcolar, suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru
pisici, ecrane de protecţie pentru şeminee
(mobilă), ecrane de protecţie(mobilă), capace
filetate, nemetalice, pentru sticle, şuruburi,
nemetalice, capace de etanşare, nemetalice,
scaune/bănci(scaune), scaune din metal, rame
de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură, rafturi pentru
depozitare, unităţi de rafturi, cuie pentru pantofi,
nemetalice, flecuri pentru pantofi, nemetalice,
cobiliţe (juguri), vitrine (mobilă), scaune de
duş, bufeturi, plăcicu denumiri de firme din
lemn sau plastic, sticlă argintată(oglinzi), jaluzele
interioare lamelare, covoraşe de dormit/ saltele
de dormit, canapele, inele despicate, nemetalice,
pentru chei, coarne de cerb, bare pentru fixarea
mochetei pe trepte, araci, nemetalici, pentru
plante sau arbori, birouri de lucrat în picioare,
suporturi pentru maşinile de calculat, statui
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, doage de
lemn, scaune cu trepte, nemetalice, trepte
(scări), nemetalice, taburete, dopuri, nu din
sticlă, metal sau cauciuc, saltele din paie,
împletituri din paie, borduri din paie, animale
împăiate, păsări împăiate, blaturi de mese,
mese (mobilă), mese din metal, manechine
pentru croitori/ manechine pentru croitorese/
manechine, cepuri, nemetalice, pentru butoaie/
robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie,
cărucioare de servit ceaiul, ţăruşi pentru
corturi, nemetalici, jaluzele interioare din material
textil/ rolete interioare din material textil,
cutii de scule, nemetalice, goale, dulapuri
pentru scule, nemetalice, goale, carapace de
broască ţestoasă, dozatoare de prosoape, fixe,
nemetalice/dozatoare de prosoape, nemetalice,
fixe, suporturi de prosoape(mobilă), paleţi
de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru(mobilă), cărucioare (mobilă),
mese pentru calculatoare (mobilă)/mese cu
rotile pentru calculatoare (mobilă), cuve,
nemetalice, pentru amestecare mortarului, mese
de scris/rafturi pentru maşinile de scris,
suporturi pentru umbrele, suporturi valet,
supape, nemetalice, altele decât componentele
maşinilor, cazane, nemetalice, bancuri de
menghină (mobilă), platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, dulapuri de
haine, suporturi pentru lavoare(mobilă), valve
din plastic pentru ţevile de apă, os de
balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoţei de vânt(decoraţiuni), tambure de
înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri flexibile, fitinguri pentru ferestre,
nemetalice, opritoare pentru ferestre, nu din
metal sau cauciuc, elemente pentru fixarea
ferestrelor, nemetalice, panglică de lemn, lucrări

de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
jaluzele interioare din lemn ţesut/rolete interioare
din lemn ţesut, mese de scris, ambră galbenă/
chihlimbar, sertare pentru mobilă, vestiar pentru
bagaje.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt,
bazine (recipiente), coşuri pentru uz casnic,
linguri de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de
cizme, şanuri pentru cizme (întinzătoare),
desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice,
sticle, boluri (bazine)/bazine (boluri), cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutiide sticlă,
coşuri de pâine de uz casnic, tocătoare pentru
pâine, cutii pentru pâine, mânere pentru mături,
mături, articole de periat, materiale pentru
fabricarea periilor, perii, cu excepția pensulelor,
perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale de
casă, vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
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de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioarăpentru curăţat/
pieide căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închiderepentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
pieptenipentru animale, piepteni, altele decât
cele pentru îndepărtarea păduchilor, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălareaveselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuride gunoi/găleţi de gunoi/
pubele /lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene,
perii pentru gene, pămatufuri cu pene pentru
şters praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta
decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele
textile, fire din fibră de sticlă, altele decât

cele utilizate la produsele textile, figurine din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle/butelci, altele decât cele de buzunar,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătitcu
aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticleipentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolantepentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii de
interior (vivarii), cădiţe gonflabilepentru bebeluşi,
capcane pentru insecte, termosuri/sticle sub
vid, huse pentru masa de călcat, formate,
mese de călcat, pungi izotermice, ulcioare/
carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate de
tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţitepentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi raripentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
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demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuridin sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manua, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/
rozete pentru stropitori, spărgătoare de nuci,
sticlă de opal, sticlă de opalină, mănuşi
pentru cuptor/mănuşi de bucătărie/mănuşi de
grătar, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite
pentru patiserie, râşniţe de piper, acţionate
manual, piperniţe, arzătoare pentru uleiuri
parfumate, pulverizatoare de parfum/atomizoare
pentru parfumuri, pisăloage pentru bucătărie,
coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela,
palete pentru plăcinte/tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiride firmedin porţelan sau

sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturipentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţelpentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurătoripentru uz casnic, paie pentru băut/
paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr,
seringi pentru udarea florilor şi plantelor/stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau din material textil, articole de masă, altele
decât cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe/căni
înalte cu capac, periide smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai(articole de
masă), infuzoare de ceai/infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj/genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă /igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape/bare şi inele pentru
prosoape, tăvi din hârtie, pentru uz casnic, tăvi
pentru uz casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi
(ustensile pentru masă), prese pentru pantaloni,
urne pentru băutură, neelectrice, ustensile
pentru uz casnic, vaze, farfurii pentru legume,
vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu
gheaţă, fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeuriledin
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cuceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
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existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile, gazon artificial, covoraşe
de baie, substrat de covor, covoarepentru
automobile/covoare pentru automobile, covoare/
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori de
pardoseală, protecţii pentru pardoseli, rezistente
la foc, pentru şeminee şi grătare, covoare pentru
gimnastică/saltele pentru gimnastică, linoleum,
covoraşe /preşuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, tapet din material textil, învelitori
de pardoseală din vinil, tapet, covoraşe pentru
yoga.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri din clasa 19,
20, 25, 27 cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, Managementul afacerilor cu privire

la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
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amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, testare psihologică în
vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii de comerţ cu amănuntul
pentru preparatele sanitare şi veterinare
şi pentru proviziile medicale, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, servicii de
depunere a documentaţiei fiscale, servicii de
telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi

menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităţilor, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanţii pentru cauţiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiţii de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanţă financiară, oferirea de
informaţii financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăţilor/rambursărilor
pentru ter, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanţă
în asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiţii în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
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schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viaţă, împrumuturi(finanţare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparaţie (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotaţii bursiere, servicii de brokeri/agenţi de
bursă, brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni, servicii
de garanţii, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcţii de
administrator fiduciar/ custode.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, intreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii
de realizare a zăpezii artificiale, asfaltare,
curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinerea şi repararea arzătoarelor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor

mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de
spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
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instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
gresarea vehiculelor/lubrifierea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, lustruirea vehiculelor,
staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură,horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, spălare, curăţarea geamurilor.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri(transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport(expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,

operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,
transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea
apei, servicii de imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor, abraziune,
purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, închirierea aparatelor de
aer condiţionat, aplicarea de apreturi de finisaj pe
materialele textile, fierărie, fabricarea cazanelor,
închirierea de cazane, legătorie, lustruirea
prin abraziune, placare cu cadmiu, placare
cu crom, tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor,
impermeabilizarea țesăturilor/impermeabilizarea
pânzelor, ignifugarea ţesăturilor/ignifugarea
pânzelor/ignifugarea materialelor textile,
vopsirea ţesăturilor, precontractarea ţesăturilor,
modificarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
de separare a culorilor, tratamente de rezistenţă
la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte,
servicii de crioconservare, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, asamblarea personalizată a
materialelor pentru terţi, decontaminarea
materialelor periculoase, servicii de tehnician
dentar, distrugerea deşeurilor şi gunoaielor,
croitorie de damă, servicii de vopsire,
galvanizare, brodare, producerea de energie,
gravare, albirea ţesăturilor, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, înrămarea lucrărilor de
artă, congelarea alimentelor, zdrobirea
fructelor, împâslirea ţesăturilor, condiţionare
a blănurilor, tratarea blănurilor împotriva
moliilor, lustruirea blănurilor, satinarea blănurilor,
vopsirea blănurilor, galvanizare, închirierea
generatoarelor, poleire, suflarea sticlei, placarea
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cu aur, şlefuire, incinerarea deşeurilor şi
a gunoiului, tăierea (multiplicarea) cheilor,
închirierea maşinilor de tricotat, laminare,
trasarea cu laserul, vopsirea articolelor
din piele, prelucrarea articolelor din piele,
tipărire litografică, magnetizare, placarea cu
metal, tratarea metalului, călirea metalului,
turnarea metalului, frezare, placarea cu
nichel, tipărirea offset, şlefuirea sticlei optice,
finisarea hârtiei, tratarea hârtiei, imprimarea de
modele, tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, materiale de rabotare, arderea
argilelor/arderea argilelor, tipărire (imprimare),
procesarea filmelor cinematografice, procesarea
uleiului, tighelire, reciclarea deşeurilor şi a
gunoiului, servicii de rafinare, prelucrarea
articolelor de şelărie, servicii de sablare, tăierea
materialelor cu fierăstrăul, vopsirea pantofilor,
imprimarea serigrafică, placarea cu argint,
prepararea pieilor, sacrificarea animalelor,
lipire, sortarea deşeurilor şi a materialelor
reciclabile (transformare), închirierea aparatelor
pentru încălzirea spaţiului, decaparea finisajelor,
tăbăcire, taxidermie, vopsirea materialelor
textile, tratarea materialelor textile/tratarea
ţesăturilor, tratarea materialelor textile împotriva
moliilor, tăierea şi prelucrarea cherestelei,
acoperirea cu cositor, colorarea geamurilor de
la maşină, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, fabricarea berii pentru alţii, fabricare la
comandă de pâine, furnizarea de informaţii
cu privire la tratarea materialelor, refolosirea
creativă (reciclarea deşeurilor), vulcanizare
(tratamentul materialelor), urzit (războaie
de ţesut), tratarea deşeurilor (transformare),
tratarea apei, servicii de sudare, tratamente
de colorare a geamurilor, reprezentând un
strat de acoperire superficial, prelucrarea
lemnului, tratarea lânii, pasteurizarea alimentelor
şi băuturilor, producţia de vin pentru alţii,
consultanţă în domeniul vinificaţiei, tăbăcire,
taxidermie, vopsirea materialelor textile, tratarea
materialelor textile/tratarea ţesăturilor, tratarea
materialelor textile împotriva moliilor, tăierea şi
prelucrarea cherestelei, acoperirea cu cositor,
colorarea geamurilor de la maşină, fabricarea
berii pentru alţii, fabricare la comandă de
pâine, furnizarea de informaţii cu privire
la tratarea materialelor, refolosirea creativă
(reciclarea deşeurilor), vulcanizare (tratamentul
materialelor), urzit (războaie de ţesut).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,

servicii de control și autentificare a calității,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere,
servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare(măsurare), servicii de cartografie,
analiză chimică, cercetare chimică, servicii
de chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
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calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare(proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,

servicii de rezervări la pensiuni, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări(snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
rezervări pentru cazarea temporară, închirierea
corturilor, servicii de case de vacanţă, închirierea
clădirilor transportabile, servicii de restaurante
udon and soba, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01603 (111)177570
(151) 01/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CUISINE EXPERT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3.
Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
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pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de
albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme pentru articolele din piele/
ceruri pentru articolele din piele, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, degresanţi,
alţii decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
geluri de albire a denţilor, paste de dinţi

nemedicinale, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de
companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi
în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi nemedicinală, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servețele
antitransfer de culoare, șervețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria, geraniol,
ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură abrazivă),
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru şlefuit/preparate pentru ascuţit, loţiuni de
păr nemedicamentoase, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
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articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajulu,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele

impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume (tipărite), almanahuri (tipărite), animaţii
de tip celulă, invitaţii (papetărie), acuarele/
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale,
table aritmetice/tabla înmulţirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artişti, atlase
(tipărite), pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul la
microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie şine de legare
(legătul cărţilor), mostre biologice utilizate în
microscopie (materiale didactice), table de scris,
sugative, schiţe/planuri, materiale de legătorie,
aparate şi maşini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi (tipărite), ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare
(tipărite), pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele din hârtie
sau carton, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi
de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai
multe culori)/, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
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culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru crème, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare

de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere, maşini şi aparate
mimeografe, plastilină, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, materiale de
modelaj, pastă de modelaj, umezitoare (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri
(tipărite), pantografe (instrumente de desen),
hârtie, hârtie pentru dispozitivele de înregistrat,
foi de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie,
hârtie luminiscentă, aparate de biguit hârtia
(rechizite de birou), benzi şi carduri din hârtie
pentru înregistrarea programelor de calculator,
hârtie pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

926

pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi
de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de
birou), tipărituri (gravuri), prospecte (tipărite),
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role
pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece (tipărite), bobine pentru panglicile
de cerneală, spray-uri cretă, linii pentru desen,
echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru ştampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri şi creioane, prese de
capsare (rechizite de birou), pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
papetărie, steatită (creta croitorului), litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), rigle t (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din
hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie, agăţători pentru fişele de cartotecă,

creta croitorului, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/
hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris, coperți de protecție
pentru cărți, cărți de colorat (tipărite).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine)/bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
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damigene/baloane de sticlă, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii/
capace pentru veselă, veselă, perii pentru
spălarea veselei, farfurii de unică folosinţă,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne de
băut, sticle de băut de sport, pahare de băut,
tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor, coşuri de
gunoi/ găleţi de gunoi/ pubele/lăzi de gunoi,
ştergătoare de praf, neelectrice, cârpe de şters
praful (pânze), vase de lut/ faianţă, cratiţe din
lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcţii, fructiere, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pămatufuri
cu pene pentru şters praful, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolaţii sau la
produsele textile, fire din fibră de sticlă, altele
decât cele utilizate la produsele textile, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle /butelci, suporturi pentru plăcile de
păr, aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu
dinhârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente)/fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior(cultivarea plantelor, acvarii

electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări(suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare(ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole  de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari(pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri(biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, tirbuşoane, electrice
şi neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, deşeuri din bumbac pentru curăţat,
seturi de recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente
pentru ulei/oţet, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal(sticlărie),
ceşti, pahare din hârtie sau plastic, ţesale,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, friteuze, neelectrice,
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de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuri din sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manual, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/rozete
pentru stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă
de opal, sticlă de opalină, mănuşi pentru
cuptor/ mănuşi de bucătărie/ mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte /tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi
frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, produse de olărie, inele pentru păsările de
curte, dopuri cu picurător, bureţi pentru pudră,

pudriere, goale, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru şobolani, sticle frigorifice, cuburi
de gheaţă reutilizabile, inele pentru păsări,
sucitoare, de uz casnic, uscătoare de rufe
rotative, boluri de salată, cleşti pentru salată,
solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe tip
vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii(veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/ suporturi pentru periile
de bărbierit, şanuri pentru pantofi(întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători(ustensile de uz casnic),
plăcicu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru
băut/paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru
zahăr, seringi pentru udarea florilor şi plantelor/
stropitori pentru udarea florilor şi plantelor,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
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utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/ concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe
băţ (corn dogs), chiftele din brânză de vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, hrană pentru peşti pentru
consum uman, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, produse alimentare pe bază de peşte,
nuci condimentate, carne uscată prin îngheţare/
carne liofilizată, legume uscate prin îngheţare/

legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate
de fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe,
fructe conservate în alcool, gustări pe bază
de fructe, fructe congelate, fructe, la conservă,
vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină de
uz alimentar, castraveciori, gem de ghimbir,
guacamole, şuncă, alune, preparate, heringi, nu
vii, crenvurști pentru hotdog, humus, insecte
comestibile, nu vii, gelatină alimentară, gemuri,
jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish (cod
sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/ cumâs,
untură, alge de mare, conservate, lecitină pentru
uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat (preparat),
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat ca
produs alimentar, porc (preparat), chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
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tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, branză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuride trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun (brazi naturali), citrice, proaspete,
boabe de cacao, brute, coajă de nucă de cocos,
nuci de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/

hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi(crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de incomestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb (proaspăt), turtă de porumb pentru
vite, malţ pentru fabricarea berii şi distilare,
terci pentru îngrăşarea animalelor, făină pentru
animale, animale de menajerie, spori de ciuperci
pentru înmulţire, ciuperci, proaspete, midii,
vii,  urzici  (proaspete),  nuci,  neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, babe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat, ovăz
(neprocesat), turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri(frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de compani, sardine, vii, castraveţi de
mare, vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/tufe, ouă de viermide mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
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pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.

───────

(210) M 2021 01604 (111)177571
(151) 01/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STR. ROVINE

NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 03.05.17;
03.05.24; 11.01.01; 11.01.25; 03.09.01;
03.09.24; 08.01.07; 05.09.01; 05.07.11;
05.07.24

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun

de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de
albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
copii, beţişoare din bumbac pentru scopuri
cosmetice, vată din bumbac pentru scopuri
cosmetice, creme pentru articolele din piele/
ceruri pentru articolele din piele, abţibilduri
decorative pentru scopuri cosmetice, degresanţi,
alţii decât cei utilizaţi în procese de fabricare,
geluri de albire a denţilor, paste de dinţi
nemedicinale, produse pentru lustruirea dinţilor,
săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, deodorante pentru animale de

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

932

companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi
în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale/uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi nemedicinală, dischete din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, servețele
antitransfer de culoare, șervețele antistatice
pentru uscător, ulei de gaultheria, geraniol,
ţesătură din fibră de sticlă (ţesătură abrazivă),
grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru şlefuit/preparate pentru ascuţit, loţiuni de
păr nemedicamentoase, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor/preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru

scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajulu,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
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degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic,
adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume (tipărite), almanahuri (tipărite), animaţii
de tip celulă, invitaţii (papetărie), acuarele/
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale,
table aritmetice/tabla înmulţirii, palete pentru
amestecarea acuarelelor pentru artişti, atlase
(tipărite), pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau
plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul la
microunde, bile pentru pixuri cu bilă, bancnote,
bannere din hârtie, bavete din hârtie, bavete,
cu mâneci scurte, din hârtie şine de legare
(legătul cărţilor), mostre biologice utilizate în
microscopie (materiale didactice), table de scris,
sugative, schiţe/planuri, materiale de legătorie,
aparate şi maşini de legătorie (echipamente
de birou), suporturi pentru cărţi, cărţi broşate,
semne de cărţi, cărţi (tipărite), ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, suporturi cu sertare
pentru papetărie (rechizite de birou), calendare
(tipărite), pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri/cartele din hârtie
sau carton, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi
de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai
multe culori)/, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite

de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru crème, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
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(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi
de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină
pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de
birou), tipărituri (gravuri), prospecte (tipărite),
perforatoare (rechizite de birou), mosoare cu
şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), hârtie de orez, role
pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece (tipărite), bobine pentru panglicile
de cerneală, spray-uri cretă, linii pentru desen,
echere pentru desen, tuşiere pentru ştampile,
suporturi pentru ştampile, ştampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri şi creioane, prese de
capsare (rechizite de birou), pastă de amidon
(adezivi) pentru papetărie sau de uz casnic,
papetărie, steatită (creta croitorului), litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), rigle t (teuri) pentru desen, garnituri
de masă din hârtie, şerveţele de masă din
hârtie, traverse de masă din hârtie, feţe de
masă din hârtie, protecţii pentru masă din
hârtie, agăţători pentru fişele de cartotecă,
creta croitorului, materiale didactice (cu excepţia
aparatelor), globuri pământeşti, bilete, şerveţele
de hârtie pentru demachiere, hârtie de toaletă/

de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru
paharele de bere, maşini şi aparate
mimeografe, plastilină, ceară pentru mulaj,
nu cea pentru uz stomatologic, materiale de
modelaj, pastă de modelaj, umezitoare (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri
(tipărite), pantografe (instrumente de desen),
hârtie, hârtie pentru dispozitivele de înregistrat,
foi de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie,
hârtie luminiscentă, aparate de biguit hârtia
(rechizite de birou), benzi şi carduri din hârtie
pentru înregistrarea programelor de calculator,
hârtie pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
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hârtie igienică, prosoape din hârtie, şabloane de
copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie),
tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor,
caractere (numere şi litere)/litere (caractere),
panglici pentru maşina de scris, taste pentru
maşina de scris, maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din
vâscoză pentru împachetat, washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat/
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris, coperți de protecție
pentru cărți, cărți de colorat (tipărite).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine)/bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat

usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări(suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare(ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gelpentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari(pungi
pentru cofetărie), recipiente pentru uz casnic sau
de bucătărie, forme pentru copt, forme pentru
fursecuri(biscuiţi), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, ţepuşe metalice
pentru gătit, oale de gătit, ustensile pentru
gătit, neelectrice, pungi de gătit, altele decât
cele pentru microunde, tirbuşoane, electrice
şi neelectrice, ustensile cosmetice, spatule
cosmetice, deşeuri din bumbac pentru curăţat,
seturi de recipiente pentru ulei şi oţet, recipiente
pentru ulei/oţet, tăvi pentru firimituri, concasoare
pentru bucătărie, neelectrice, cristal(sticlărie),
ceşti, pahare din hârtie sau plastic, ţesale,
tocătoare pentru bucătărie, etichete metalice
pentru carafe, carafe, friteuze, neelectrice,
damigene/baloane de sticlă, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii/
capace pentru veselă, veselă, perii pentru
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spălarea veselei, farfurii de unică folosinţă,
jgheaburi pentru băut, vase de băut, coarne de
băut, sticle de băut de sport, pahare de băut,
tăvi, suporturi pentru uscarea rufelor, coşuri de
gunoi/ găleţi de gunoi/ pubele/lăzi de gunoi,
ştergătoare de praf, neelectrice, cârpe de şters
praful (pânze), vase de lut/ faianţă, cratiţe din
lut, suporturi pentru ouă, separatoare de ouă,
neelectrice, pentru uz casnic, sticlă emailată,
nu cea utilizată în construcţii, fructiere, perii
pentru sprâncene, perii pentru gene, pămatufuri
cu pene pentru şters praful, hrănitoare, fibră de
sticlă, alta decât cea utilizată la izolaţii sau la
produsele textile, fire din fibră de sticlă, altele
decât cele utilizate la produsele textile, figurine
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă/
statuete din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, sticle /butelci, suporturi pentru plăcile de
păr, aţă dentară, ghivece de flori, învelitori pentru
ghivecele de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu
dinhârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente)/fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare(frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior(cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/

sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, produse de
demachiere, bureţi pentru machiaj, perii pentru
machiaj, troace pentru animale, suporturi
pentru meniuri, veselă pentru camping, râşniţe
pentru uz casnic, acţionate manual, linguri de
amestecare(ustensile de bucătărie), storcător
pentru mopuri, găleată cu storcător pentru
mopuri, mopuri, mojare pentru bucătărie,
mozaicuri din sticlă, nu cele pentru construcţii,
forme (ustensile de bucătărie), capcane pentru
şoareci, căni, perii pentru unghii, inele pentru
serveţelele de masă, cuiburi cu ouă, artificiale,
maşini de tăiţei, acţionate manual, duze pentru
furtunurile de udat, duze pentru stropitori/rozete
pentru stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă
de opal, sticlă de opalină, mănuşi pentru
cuptor/ mănuşi de bucătărie/ mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte /tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului)/
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăcide sticlă (material brut),
farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu
dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi
frigorifice portabile, neelectrice, capace pentru
vasele de gătit, suporturi pentru vasele fierbinţi,
vase, produse de olărie, inele pentru păsările de
curte, dopuri cu picurător, bureţi pentru pudră,
pudriere, goale, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru şobolani, sticle frigorifice, cuburi
de gheaţă reutilizabile, inele pentru păsări,
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sucitoare, de uz casnic, uscătoare de rufe
rotative, boluri de salată, cleşti pentru salată,
solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe tip
vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii(veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit/ suporturi pentru periile
de bărbierit, şanuri pentru pantofi(întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători(ustensile de uz casnic),
plăcicu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare
de săpun, savoniere/vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi
de condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi
pentru uz casnic, stropitori, suporturi pentru
cădiţele de bebeluşi portabile, statui din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lână de
oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite), site/
strecurători pentru uz casnic, paie pentru
băut/paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru
zahăr, seringi pentru udarea florilor şi plantelor/
stropitori pentru udarea florilor şi plantelor,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru

spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/ concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe
băţ (corn dogs), chiftele din brânză de vaci,
compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru
feliile de pâine, grăsimi comestibile, substanţe
grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile,
fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat,
peşte, la conservă, hrană pentru peşti pentru
consum uman, spumă de peşte, icre de peşte,
preparate, produse alimentare pe bază de peşte,
nuci condimentate, carne uscată prin îngheţare/
carne liofilizată, legume uscate prin îngheţare/
legume liofilizate, fructe, conservate, fructe,
înăbuşite, jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate
de fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe,
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fructe conservate în alcool, gustări pe bază
de fructe, fructe congelate, fructe, la conservă,
vânat, nu viu, usturoi conservat, gelatină de
uz alimentar, castraveciori, gem de ghimbir,
guacamole, şuncă, alune, preparate, heringi, nu
vii, crenvurști pentru hotdog, humus, insecte
comestibile, nu vii, gelatină alimentară, gemuri,
jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish (cod
sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/ cumâs,
untură, alge de mare, conservate, lecitină pentru
uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, pate de ficat/pastă de ficat, ficat (preparat),
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat ca
produs alimentar, porc (preparat), chipsuri de
cartofi, chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte
pe bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri

vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, branză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit)/bicarbonatde sodiu pentru gătit
(sodă alimentară), baozi, făină de orz, mix pentru
clătite sărate, făină de fasole, oţet din bere,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată,
făină de hrişcă, bulgur (pocesat), chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat nemedicinală, gumă de
mestecat nemedicinală pentru împrospătarea
respiraţiei, cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri(produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
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mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis/clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orezcomestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri(condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi(îngheţate)/
şerbeturi(îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri (produse de patiserie), pateuri cu
ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat, napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț, nuga, harissa (condiment), pastă de ghimbir
(mirodenii), făină de soia, sos de soia, miso,
spaghete, mirodenii, pacheţele de primăvară,
seminţe de anason stelat, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie ), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri,
tabbouleh (salată libaneză), tacos, tapioca, făină
de tapioca de uz alimentar, tarte, ceai, băuturi pe
bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru gătirea
alimentelor, sos de roşii, tortillas, turmeric, de
uz alimentar, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
de uz alimentar, iaurt îngheţat (produse de
cofetărie îngheţate), băuturi pe bază de ceai cu
lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe

cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie/ produse de cofetărie cu zahar,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de in
pentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie ), lipii pe bază de cartofi,
dropsuri(produse de cofetărie )/pastile (produse
de cofetărie ), macaroane, macarons, biscuiţi
cu malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
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moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimber, proaspăt, babe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat, ovăz
(neprocesat), turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri(frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de compani, sardine, vii, castraveţi de
mare, vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/tufe, ouă de viermide mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.

───────

şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fruncte proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuride trestie de zahăr
(materie primă), scoarţe brute, orz neprocesat,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun (brazi naturali), citrice, proaspete,
boabe de cacao, brute, coajă de nucă de cocos,
nuci de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,
castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi(crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de incomestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb (proaspăt), turtă de porumb pentru
vite, malţ pentru fabricarea berii şi distilare,
terci pentru îngrăşarea animalelor, făină pentru
animale, animale de menajerie, spori de ciuperci
pentru înmulţire, ciuperci, proaspete, midii,
vii,  urzici   (proaspete),  nuci,  neprocesate,
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(210) M 2021 01606 (111)176921
(151) 22/03/2021
(732) TEODOR-CRISTIAN RADA, STR.

GEORGES BIZET NR. 5, SC. A, ET.
3, AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

helloJets

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roşu(Pantone 032C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport)
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
rezervare de cazare la hotel, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 01607 (111)177273
(151) 01/03/2021
(732) TONICA FUDULU, STR.11

IUNIE, NR. 75, CORP A, ET.1,
AP.1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Spune-mi CUM!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații
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41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(210) M 2021 01609 (111)176922
(151) 01/03/2021
(732) TEODOR-CRISTIAN RADA, STR.

GEORGES BIZET NR. 5, SC. A, ET.
3, AP. 12, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

helloJets.com

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 18.05.01
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone

032C), gri (Pantone 877C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport)
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
rezervare de cazare la hotel, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 01610 (111)177249
(151) 01/03/2021
(732) AUTOMOBILE TOP SELECTION

SRL, DN 22B, KM 4+270, BIROU 1,
PARTER, JUD. BRĂILA, BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

(540)

TOP SELECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 01611 (111)176923
(151) 01/03/2021
(732) SERSIMO MARKET S.R.L., STR.

JIULUI NR.24C, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

S SERSIMO

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 27.05.19
(591) Culori revendicate:roz (HEX #c31c72),

mov (HEX #9a1e5c), gri (HEX #2e2f2a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Pavilioane confecționate din metal, grătare
metalice, grătare din metal, bare pentru grătare
metalice , piscine (construcții metalice), piscine
metalice (structuri) pentru copii.
11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi

instalaţii sanitare, corpuri de iluminat pentru
plafoane (plafoniere), plafoniere (corpuri de
iluminat), aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, lămpi solare, lămpi cu raze
solare ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
stâlpi de iluminat, lămpi pentru pomul de crăciun,
ornamente pentru pomul de crăciun (becuri),
instalații pentru iluminatul pomilor de crăciun,
instalații luminoase pentru pomul de crăciun,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații luminoase de crăciun (alteledecât
lumânări), decorațiuni pentru iluminarea pomului
de crăciun (instalații luminoase).

22. Hamace
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de crăciun,
trambuline (articole sportive), trambuline pentru
antrenament (articole sportive), trambuline
(pentru gimnastică), trambuline pentru sport,
trambuline (articole de sport), piscine gonflabile
pentru agrement, piscine gonflabile pentru
activități recreative (jucării), jocuri gonflabile
pentru piscine de înot, piscine gonflabile de înot
(articole de joacă), pomi de crăciun artificiali,
ciorapi pentru cadourile de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (decoraţiuni), clopoței
pentru pomul de crăciun, suporturi pentru pomi
de crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
necomestibile, decorațiuni (ornamente) pentru
pomul de crăciun, ornamente muzicale pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru suportul
pomului de crăciun, beteală pentru împodobirea
pomului de crăciun, pomi de crăciun din
materiale sintetice, zăpadă artificială pentru
pomul de crăciun (decoraţiuni), suporturi de
lumânări pentru brazi de crăciun, decorații pentru
pomul de crăciun (altele decât cele comestibile
sau pentru iluminat), decorații festive, cadouri
surpriză pentru invitații la petreceri și pomi de
crăciun artificiali, ornamente pentru pomul de
crăciun (cu excepția articolelor de iluminat și a
dulciurilor).

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane  şi  valize,  umbrele  şi  bastoane, 
bice şi articole de şelărie, umbrele,  umbrele 
de soare,  umbrele de plajă,  umbrele de soare, 
umbrele și parasolare
20. Mobilier, oglinzi, rame, os neprelucrat sau
semi-prelucrat,  corn,  fildeş,  os  de  balenă  sau
sidef,  scoici,  spumă  de  mare,  chihlimbar
galben,  balansoare,  mobilier  de  grădină,
mobilier  de  grădină  din  lemn,  mobilier  de
grădină  din  metal,  mobilier  din  plastic  pentru 
grădină,  mobilier  de  grădină  din  aluminiu,
mobilier  pentru  casă,  birou  și  grădină,  mese 
pliante.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, asistență în afaceri comerciale,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, servicii de agenţii
de import-export, servicii de comandă
computerizată de stoc, consiliere cu privire la
produse de consum, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, închirierea de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comenzi online,
servicii prestate de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare cu
ridicata a acestor produse., strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de produse
de uz casnic, in mod special a celor solicitate
in clasele 6, 11, 18, 20,22 şi 28 (cu excepţia
transportului acestora), permţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
produse, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 01612 (111)177266
(151) 01/03/2021
(732) SALUMFICIO 22 BELLE COSE

S.R.L., STR. MOSNIȚA NOUĂ
NR. 248A, JUD TIMIŞ, MOȘNIȚA
NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

22 BELLE COSE
Salumificio PREMIO GUSTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 24.09.05;
27.07.04

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1A3460), galben (HEX #B1812C),
crem (HEX #BCB197), verde (HEX
#009D4F), roşu (HEX #E1251B)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, salam, salam pepperoni, mezeluri, carne
tocată, carne procesată, carne uscată, carne
preparată, carne feliată, carne ambalată, carne
conservată, carne și produse din carne, carne
de vită, carne de mânzat, carne de vânat, carne
de pasăre, carne de rață, carne de măgar, aspic
de carne, carne de porc, produse din carne
preparate, carne de vită feliată, carne proaspătă
de pasăre, bucăți de carne de pui, extracte de
carne de pasăre.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

945

(210) M 2021 01613 (111)176924
(151) 01/03/2021
(732) ANDREA-DENISSIA NYEKI,

CALEA DOROBANȚILOR
NR.132-134, AP.70, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDEȚUL
CLUJ, FLOREȘTI, 030044, CLUJ,
ROMANIA

(540)

R Reshape Studio

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

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

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

(aerial fitness), coordonarea antrenamentelor
de fitness, pregătire în domeniul fitnessului,
servicii sportive și de fitness, servicii ale
cluburilor de fitness, administrare de centre
de fitness, consultanță în materie de fitness,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii oferite de centrele de fitness, servicii
de formare în domeniul fitnessului, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, furnizare
de servicii educaționale referitoare la fitness,
servicii de pregătire pentru menținerea condiției
fizice (fitness), furnizarea de instalații pentru
fitness și exerciții fizice, servicii de consiliere
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate
și fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare privind sănătatea și starea
de bine, educație cu privire la sănătatea
fizică, antrenamente sportive, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, servicii de
educație în materie de nutriție.

───────

(210) M 2021 01614 (111)176925
(151) 01/03/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL, STR.

PACII NR. 22, JUDEȚUL ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA 127,
AP. 91, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RABLA LA OCHELARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari, lentile de contact, rame de și pentru
ochelari de vedere sau de soare, șnururi și
lănțișoare pentru ochelari, etuiuri și tocuri pentru
ochelari de soare, ochelari de soare sau de
vedere pe bază de prescripţie.
35. Servicii de comeț (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
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prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă și consultanţă comercială,
servicii de agenții de import-export, publicitate,
marketing și promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
magazine online şi lanţuri de magazine.
44. Servicii de oftalmologie.

───────

(210) M 2021 01621 (111)177300
(151) 02/03/2021
(732) IOANA-ANAMARIA-VALERIA

UNGUR, BD.DACIA NR.110, BL.B1,
SC.D, AP.91, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., B-DUL DACIA NR.
48, BL. D10, AP. 3, JUDEȚUL BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

AGENDA POMPIERULUI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare de reviste electronice,
consultanță editorială, corectare de manuscrise,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, altele decât cele publicitare, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare de publicații electronice, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare de

servicii de studio de înregistrare video, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
tehnoredactare computerizată electronică
(microeditare), publicare de afișe, publicare
de anuare, publicare de anuare imprimate
(de tip pagini aurii), publicare de broșuri,
altele decât cele publicitare, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cataloage, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți educative, publicare de cărți electronice
și periodice pe internet, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de fișe informative, publicare de ghiduri
pentru învățământ și instruire, publicare de
jurnale, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice, publicare de lucrări științifice privind
tehnologia medicală, publicare de manuale,
publicare de manuale de instruire, publicare
de manuale școlare, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
didactice, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale pe suporturi
de date magnetice sau optice, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale și publicații
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare de povești,
publicare de produse de imprimerie, publicare
de prospecte, publicare de publicații medicale,
publicare de recenzii, publicare de reviste,
publicare de reviste cu informații științifice,
publicare de reviste pe internet, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, publicare de
rezultate ale testelor clinice, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare de texte
educative, publicare de texte medicale, publicare
de texte și imagini, inclusiv în format electronic,
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altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de texte sub formă de cd-rom-uri,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de ziare, publicare de
ziare electronice accesibile prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, altele
decât cele publicitare, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
online de ziare electronice, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare și emitere de documente științifice în
legătură cu tehnologia medicală, publicarea de
calendare, publicarea de fotografii, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, publicarea de materiale multimedia
online, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactarea de scenarii, altele decât
cele publicitare, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, scriere de discursuri, altele
decât cele pentru scopuri publicitare, scriere de
scenarii, scriere de texte, cu excepția textelor
publicitare, pentru difuzarea prin servicii de
teletext, scriere și publicare de texte, cu excepția
textelor publicitare, servicii de agenție literară,
servicii de caligrafie, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de consultanță în materie de
publicare de cărți, servicii de editare, servicii
de editare computerizată, servicii de paginare
pentru alte scopuri decât cel publicitar, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune, servicii
de programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de text electronic, servicii de
publicare electronică, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare, cu excepția tipăririi,
servicii de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, servicii de redactare de scenarii,

servicii de reporteri de știri, servicii de scriere
la comandă în scopuri nepublicitare, servicii de
scriere pentru bloguri, servicii jurnalistice, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de biblioteci
de cercetare dotate cu lucrări de referință și
arhive documentare.

───────

(210) M 2021 01622 (111)177263
(151) 02/03/2021
(732) MIHAELA BARBU, STR. TRIUMF

NR. 9, JUDEȚUL ARGEȘ, SAT
GEAMĂNA, COM. BRADU,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

SUCCESSFUL LADIES

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#222060)

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

35. Servicii de publicitate, servicii de
management, organizare și administrare a
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ,
servicii de informare a consumatorilor, servicii
publicitare, servicii de marketing și promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
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publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, administrare
de programe de fidelizare a clienților, organizare,
gestionare și monitorizare a programelor
de stimulare și fidelizare, organizare și
gestionare de programe de stimulare și
fidelizare comerciale, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, administrare a programelor de stimulare
și de fidelizare a clienților, servicii de fidelizare de
clienți în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte de
fidelizare, servicii de cercetare de piață privind
fidelizarea clienților.
41. Servicii de educaţie, servicii de furnizare
de instruire, servicii de divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizarea
expozițiilor cu scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu
scop publicitar, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizare
de examinări referitoare la educaţie, servicii
de amuzament, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, organizarea şi susţinerea
de seminarii, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), furnizarea de servicii
educaționale prin schimbul de știri și informații

în domeniile sănătății, nutriției, fitnessului,
marketingului pe mai multe niveluri și
dezvoltarea întreprinderilor mici.
45. Servicii personale şi sociale prestate de
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor,
servicii de reţele de socializare online, servicii
de realizare de cutii de cadouri personalizate,
selectare de cadouri personale pentru terți,
servicii de prezentare personală, servicii de
rețele sociale online accesibile prin aplicații
mobile descărcabile, servicii personalizate
pentru cumpărături.

───────

(210) M 2021 01623 (111)176784
(151) 02/03/2021
(732) METGLASS DISTRIBUTION SRL,

BULEVARDUL INDEPENDENTEI
NR. 99B, SP. COM. NR. 4,
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD,
MUN. BISTRIȚA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

METGLASS

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 26.11.01;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
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6. Ferestre, uși și porți metalice, ferestre
din aluminiu, jaluzele metalice, produse de
lăcătușerie și feronerie, role de ferestre metalice,
uși, porți și ferestre cu rame metalice, uși
batante și culisante metalice, sisteme complete
de feronerie, sisteme complete de tâmplărie din
aluminiu, uși metalice de garaj, garduri și panouri
metalice, structuri de umbrire din metal pentru
clădiri, rulouri metalice pentru ferestre, rulouri
(exterioare) din metal, trepte scări metalice,
balustrade metalice pentru garduri, copertine
(structuri metalice), balustrade din metal pentru
scări.
19. Ferestre și uși nemetalice, ferestre din PVC,
geamuri termopan, sticlă și geamuri pentru
ferestre, profiluri pentru ferestre, nemetalice,
plase nemetalice contra insectelor, jaluzele
nemetalice, uşi nemetalice de garaj, copertine
(structuri) din materiale nemetalice, trepte (scări)
nemetalice, balustrade de scări nemetalice.
35. Servicii de comerț în legătură cu ferestre și
uși metalice, PVC, lemn (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-
urilor web, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor, organizarea de expoziții și târguri în
scopuri comerciale, publicitare și de promovare,
furnizarea de informații comerciale, conducerea
și administrarea afacerilor, servicii de agenții de
import-export.
37. Servicii de construcții în domeniul sistemelor
complete (uși și ferestre) din metal, PVC,
aluminiu, lemn și geam termopan, servicii de
termoizolare de ferestre, servicii de reparații de
ferestre, servicii de instalare, montare și garanție
pentru ferestre și uși.

───────

(210) M 2021 01625 (111)176926
(151) 02/03/2021
(732) SC RAVLIUC DENTAL CENTER

SRL, STR. MIHAI VITEAZU NR.
36, BL. A1, SC. C, PARTER, AP.
39, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA-
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR. N.
DASCALESCU NR. 11, BL. T3, SC.
F, AP. 70, JUDEȚUL NEAMȚ, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Dr. Ravliuc DentPark

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
29.01.14

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

clase:
44. Servicii stomatologice de tip: implantologie,
chirurgie orală, estetică dentară.

───────
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(210) M 2021 01636 (111)176927
(151) 02/03/2021
(732) PRIME TELECOM, BD. LASCAR

CATARGIU NR. 34, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Prime Business Solutions

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.07.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
negru, verde, albastru, violet

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalare și
de reparaţii.
38. Servicii de telecomunicaţii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială şi proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 01638 (111)176928
(151) 02/03/2021
(732) RADEN AUTO INVEST SRL-D,

STR. VIDIN NR. 9, JUDEŢ CLUJ,
DEJ, CLUJ, ROMANIA

(540)

SMART HEATER

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

7. Motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(540)

ARCADIA CONCEPT

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.13

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

clase:
6. Structuri metalice, fațade din metal, metale
comune şi aliajele lor, materiale de construcţie
metalice, construcţii transportabile metalice.
19. Materiale de construcţie nemetalice, fațade
de sticlă (nemetalice).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, toate
aceste servicii fiind desfasurate pentru şi în
legătură cu construcţiile, serviciile de construcţii,
reparaţii, servicii de instalaţii.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, toate aceste servicii
fiind desfasurate pentru şi în legătură cu

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
5, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210) M 2021 01639 (111)176929
(151) 02/03/2021
(732) ARCADIA CONCEPT SRL, 

BD. METALURGIEI, NR. 99-99B, 
BIROU 4, ET. 1, SECTOR 4, 
BUCURESTI, ROMANIA
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construcţiile, serviciile de construcţii, reparaţii,
servicii de instalaţii.
37. Servicii de construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, managementul proiectelor de
construcție pe șantier, servicii de construcții și
demolări de clădiri, servicii de instalații electrice,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții.
42. Servicii de proiectare, servicii ştiinţifice şi
tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi de
creaţie referitoare la acestea, servicii de analiză
şi de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
toate aceste servicii fiind desfăşurate pentru şi în
legătură cu construcţiile, serviciile de construcţii,
reparaţi, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 01640 (111)177404
(151) 02/03/2021
(732) SABINA DRĂGOI, BLD. GRIVITEI,

NR. 66, BL. 4, AP. 13, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

LOVE LOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a lacătelor,
lacătelor metalice (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la lacăte, lacăte
metalice, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,

servicii de publicitate, marketing și promovare,
publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01643 (111)176930
(151) 02/03/2021
(732) SC UPRISE BUSINESS SRL,

STR. GHEORGHE DOJA NR. 48,
CAMERA 1, BL. 7, SC. A, ET. 1,
AP. 5, JUDEŢ ARGEŞ, PITEŞTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

UPRISE CREŞTEM ÎMPREUNĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.15.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2f26a9), mov (HEX #6927FF)

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

35. Promovare online prin platforme
specializate.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, societatea
crează conţinut digital personalizat ca de
exemplu: creare de site-uri web, design web,
dezvoltare/proiectare web, mentenanţă web,
servicii de optimizare SEO.

───────
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(210) M 2021 01644 (111)176931
(151) 02/03/2021
(732) ALL NUTS SRL, STR. SINAIA

31-35, JUD. ILFOV, ŞTEFANEŞTII
DE JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(740) LUPU VICTOR, STR. SINAIA 31-35,
JUD. ILFOV, ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

krontzy
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Batoane pe bază de nuci și semințe, cartofi
răzuiți prăjiți (hash browns), chipsuri pe bază
de legume, cipsuri de mere, cipsuri din fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de porumb dulce, semințe de floarea soarelui
comestibile, migdale preparate, fistic preparat,
semințe de floarea soarelui, preparate.
30. Alimente sărate preparate din făină de
cartofi, amestecuri de ovăz care conțin fructe
uscate, produse pentru gustări preparate din
făină de porumb.

───────

STR. ELENA VĂCĂRESCU,
NR.3, BL.22/1, SC.C, ET. 2,
AP.38, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

THE VAST & THE CURIOUS
aer proaspăt pentru minte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.12;
27.05.17; 26.11.01

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

38. Servicii de telecomunicații, transmisia de
fișiere digitale, furnizare de linkuri către fișiere
video, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, inclusiv de fișiere
descărcabile și de fișiere difuzate într-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, transmisie
de podcasturi, servicii de podcasting, transmisie
de informații online.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
culturale, servicii educative și de instruire,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare electronică de texte și materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, pe

(210) M 2021 01645 (111)177426
(151) 02/03/2021
(732) IOANA-ANDREEA ROȘCA,
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internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, servicii de
divertisment audio, producție de înregistrări
audio, editare de înregistrări audio, producție
de înregistrări audiovizuale, producție de
materiale de divertisment audio, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, producție de
înregistrări educative audio și video, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
de prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
difuzare de materiale educative, producție
de materiale video, elaborare de materiale
educative, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de producție de divertisment sub formă de
materiale video, creare (redactare) de podcast-
uri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment.
42. Găzduirea de podcasturi, stocare electronică
de fișiere audio, stocare electronică de fișiere
audio digitale, stocare electronică de fișiere
video digitale, servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 01646 (111)176932
(151) 02/03/2021
(732) NICOLETA EMILIA GRIGORE,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 22,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR.127, AP. 91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

STUDIO GITANE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Lucrări și obiecte de artă din porțelan,
ceramică, faianță, teracotă sau sticlă, statui,
statuete, figurine, ornamente, sculpturi, vase,
ghivece, căni, cupe, cutii, plăci, machete, toate
acestea din ceramică, lut, porțelan sau sticlă,
artă murală din ceramică în 3D.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și obiectelor de artă din porțelan,
ceramică, lut, faianță teracotă sau sticlă(cu
excepția transportului), prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web sau platforme specializate proprii sau
terţe, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achiziţioneze comod, realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, furnizarea de informaţii
şi sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistenţă si consultanţă comercială, servicii de
agenţii de import-export, publicitate, marketing și
promovare prin toate mijloacele inclusiv on-line
într-o reţea computerizată, magazine online şi
lanţuri de magazine.

───────
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(210) M 2021 01647 (111)176933
(151) 02/03/2021
(732) CLUB AVENTURA, STR.

BUJORULUI, NR 17, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

T-REX AVENTURA PARC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Legaturi metalice, constructii, transportabile,
din metal, îmbinari de cabluri metalice,
neelectrice/legaturi de cabluri metalice,
cabluri metalice, neelectrice, butoaie metalice,
containere metalice (depozitare, transport),
piloni metalici, stâlpi metalici, proptele metalice,
scripeti metalici, altii decât cei pentru masini,
frânghii metalice, funii metalice, plăci metalice
de ancorare, plăci de ancorare, structuri
metalice, voliere metalice (construcții), cabluri
de remorcare metalice, cabluri și fire metalice
neelectrice, cabluri metalice pentru manipularea
sarcinilor, cabluri metalice pentru scopuri de
ancorare, construcții mobile din metal, structuri
de construcții, din metal, racorduri metalice
pentru cabluri neelectrice, legături metalice,
trambuline de metal, manșoane (articole de
fierărie).
28. Aparate pentru parcuri tematice de
amuzament, aparate de distraţie pentru târguri
de amuzament, jocuri, jocuri sportive, aparate
pentru jocuri, jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produsele din clasa
6 si 28, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produsele din clasa 6 si
28, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produsele din clasele 6 si 28,
servicii de comandă (pentru terți), gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele

de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor (lucrări de birou), licitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
administrare de programe de fidelizare a
clienților, administrare a programelor de
stimulare și de fidelizare a clienților, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, audit financiar, facturare,
studii de marketing, cercetare de marketing,
marketing, sondaje de opinie, organizarea
de târguri comerciale, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, închirierea de standuri de
vânzare, publicitate prin televiziune.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de
tip arcade, închirierea echipamentelor audio,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
organizarea si sustinerea de concerte,
organizarea si sustinerea conferintelor,
distributie de filme, transfer de know-how
(instruire), servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, sevicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician de
lumini pentru evenimente, regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, servicii de
discoteca, furnizarea de informatii în domeniul
educatiei, productii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescarcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare,
închirierea de filme, servicii de studiouri de
film, publicarea online a cartilor si jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicatii
electronice, nedescarcabile, furnizarea online de
muzica, nedescarcabila, furnizarea online de
imagini video, nedescarcabile, organizarea de
expozitii în scopuri culturale sau educationale,
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organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografica,
fotografie, instruire practica (demonstratii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cartilor, furnizarea
de informatii cu privire la activitatile
recreationale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, organizare de competiții,
organizare de competiții educative, organizare
de competiții pentru divertisment, închirierea
simulatoarelor de antrenament, picturi pe fata,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, organizarea si sustinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrari sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilitati sportive, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video / închirierea camerelor de filmat,
scrierea de texte, servicii specifice parcurilor de
aventură, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, parcuri de distracție, parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie, servicii
oferite de parcuri naturale (în scopuri de
recreere), servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii specifice
parcurilor de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, divertisment de tipul parcurilor
de atracții, furnizare de spații pentru parcuri de
distracții, servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de distracții, producere
de spectacole în parcuri de distracții, servicii
de agenție de bilete online pentru divertisment,
organizare de jocuri, organizare de jocuri
educaționale, organizare de jocuri și competiții,
servicii de divertisment, furnizare de spații
pentru divertisment, organizare de activități de
divertisment, servicii de divertisment pentru
copii, sisteme de joc (divertisment, educație),
coordonare de activități de divertisment,
organizare de spectacole de divertisment,
servicii de tabere de vară (divertisment), activități
de divertisment, sportive și culturale, tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
divertisment oferite pentru copii, organizare și
coordonare de activități de divertisment, servicii
de închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii de
amuzament, furnizarea de informatii în domeniul
divertismentului, închirierea echipamentului

pentru jocuri, organizarea de competitii sportive,
educatie fizica, furnizarea facilitatilor de
recreere, închirierea de echipament sportiv, cu
exceptia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, inchirierea de jucarii, servicii educative
oferite de cluburi, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment.
43. Închirierea sălilor de şedinţe, servicii de
motel, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), rezervări pentru
cazarea temporară, închirierea corturilor, servicii
de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 01648 (111)176934
(151) 02/03/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR.1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
TURDA NR.127, AP.91, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TELEMEDCO

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
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35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și cu
instrumente medicale, prin toate mijloacele de
vânzare, inclusiv prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru produse
sanitare și produse medicale prin toate mediile,
inclusiv online sau în cadrul unei platforme
online, website-uri proprii sau ale terților, servicii
de publicitate, marketing și promovare prin
toate mediile pentru produse și servicii medicale
și sanitare, inclusiv prin internet, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate si distribuirea informației,
si anume, furnizarea de spațiu publicitar prin
rețelele globale de calculatoare, administrare
de afaceri, promovarea produselor și serviciilor
proprii sau ale altor persoane prin internet,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
facilitarea de servicii de schimb şi de vânzare
de servicii şi produse ale terţilor prin calculator
şi reţele de comunicaţii, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii medicale, furnizarea de facilități
online pentru a pune în legătură vânzătorii cu
cumpărătorii, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții prin toate mediile, inclusiv
online, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială și
consultanță pentru consumatori în legătură cu
produsele comercializate sau serviciile prestate.
44. Servicii de telemedicina, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de terapie, asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de aparatură
medicală și de servicii medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de informare și de consiliere medicală, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 01649 (111)176935
(151) 02/03/2021
(732) MED.CO (MEDICAL COMPANY)

SRL, STR. TELIU NR. 1, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA
TURDA NR. 127, AP. 91, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

telemedco

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
29.01.15; 26.04.01; 24.13.23; 24.13.25

(591) Culori revendicate:alb, gri, albastru
deschis, albastru, bleumarin, violet,
negru

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate medicale și cu
instrumente medicale, prin toate mijloacele de
vânzare, inclusiv prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale prin toate mediile, inclusiv online sau
în cadrul unei platforme online, website-uri
proprii sau ale terților, servicii de publicitate,
marketing și promovare prin toate mediile
pentru produse și servicii medicale și sanitare,
inclusiv prin internet, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate si distribuirea informației, si anume,
furnizarea de spațiu publicitar prin rețelele
globale de calculatoare, administrare de afaceri,
promovarea produselor și serviciilor proprii sau
ale altor persoane prin internet, servicii de
cercetare şi informaţii de piaţă, facilitarea de
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servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii
medicale, furnizarea de facilități online pentru
a pune în legătură vânzătorii cu cumpărătorii,
realizarea de reclame, anunțuri publicitare,
promoții prin toate mediile, inclusiv online,
furnizarea de informații şi sfaturi comerciale,
servicii de asistență comercială și consultanță
pentru consumatori în legătură cu produsele
comercializate sau serviciile prestate.
44. Servicii de telemedicina, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, închirierea de
echipamente medicale, consiliere farmaceutică,
servicii de terapie, asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de aparatură
medicală și de servicii medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de informare și de consiliere medicală, servicii de
medicină alternativă.

───────

(210) M 2021 01654 (111)176937
(151) 02/03/2021
(732) AG RADIO HOLDING S.R.L.,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ETAJ
10, CAMERA D, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOUNDIS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.03; 26.11.07; 16.01.14

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#93d150), albastru (HEX #004ccf), roz
(HEX #cc00aa), roșu (HEX #fb003d),
galben (HEX #ffe100)

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

9. Aparate si instrumente stiintifice, nautice,
geodezice, fotografice,inematografice, optice,
de cintarire, de masurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranta
(salvare) si didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi video,
discuri compacte, discuri acustice, benzi video,
dischete,
CD-rom-uri, suporturi de înregistrare magnetică,
compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitală, maşini de calculat,
echipamente pentru prelucrarea datelor,
calculatoare, aparate şi instrumente optice, în
măsura în care sunt incluse în clasa 9, în
special ochelari, lentile pentru ochelari, rame de
ochelari, software de calculator, casete pentru
jocuri video, software pentru jocuri, aparate
mobile de telecomunicatii, programe de aplicaţie
(aplicaţii) (descărcabile), programe de calculator
şi pentru jocuri, software, software aplicaţie
(aplicaţii) (înregistrat şi descărcabil) pentru
calculatoare, notebookuri, laptopuri, tablete,
telefoane inteligente şi terminale mobile.
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, articole
pentru legătorie, fotografii (tipărite), produse de
imprimerie, în special ziare, reviste, periodice,
cataloage, caiete, manuale de instrucţiuni,
manuale de utilizare şi calendare, papetărie,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante
(papetărie).
35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrari de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanta in conducerea si organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terti, intermediere de contracte pentru
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terti pentru achizitia si vanzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicatii,
sondaje de opinie, cercetare în domeniul
publicităţii, distribuţie de produse în scopuri
publicitare, promovarea vanzarilor (pentru terti),
închiriere de material publicitar, inchirierea
spatiilor publicitare, inchiriererea minutelor
publicitare in cadrul ediilor de comunicare,
publicitate si orice fel de comunicare
comerciala audiovizuala, in special radiofonica,
televizata, cinematografica, imprimata, prin
videotext, teletext, prin internet/online sau prin
orice tehnica, servicii de comerț publicitar,
şi anume publicitate, relaţii publice (relaţii
publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, productie de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare si orice fel de productii audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare si actualizarea
datelor in baza de date a calculatorului,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artisti),
intermedierea de abonamente pentru serviciile
de telecomunicaţii (pentru terţi), publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregatirea sectiunilor publicitare,
management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonica si/
sau computerizata de comenzi pentru oferte
de cumparaturi pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet, servicii
de agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare,concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, inregistrare/
fixare si publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (si in format electronic) in
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de

anunturi/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor a unor produse
diverse exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informatii despre distractii si orice posibilitati de

38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune, televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, retele computerizate, retele de fibra
optica si orice tip de medii de transmisie,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea de
stiri (agentii de presa), colectare şi livrarea de
informaţii generale în cadrul serviciilor agenţiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine si
date prin cablu, satelit, (retele) computerizate,
cabluri telefonice si isdn si orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistata de
computer a mesajelor si imaginilor, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de
date, inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziţie a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonaţi, în special sub formă de televiziune
plătită şi video la cerere, telecomunicatii
prin intermediul platformelor si portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, in special
furnizare de acces la aplica ţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, transmiterea de felicitari online,
transmisia de fisiere digitale, servicii de buletine
electronice, trimiterea de mesaje electronice.
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45. Cesiunea sau orice alta forma de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuala
(licentierea proprietatii intelectuale), distribuirea
de licente pentru proprietate industriala si pentru
drepturile de autor, furnizare de licente pentru
concepte de franciza, servicii de comert cu
licente de film, radio, televiziune, audio si/sau
video, acordarea de licente de software pentru
calculatoare (servicii de consultanta legala),
gestionarea drepturilor de autor, intermediere,
management şi valorificare de drepturi de autor

───────

(210) M 2021 01658 (111)176938
(151) 03/03/2021
(732) SC TONIK FOOD EXPERT SRL,

STR. VRANCEI NR. 4, CAMERA
1, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

”La Dietă”

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 09.07.19

recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publictar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de  benzi  (casete,  etc.)  audio/video,  editare 
audio-video,  servicii  oferite de  studiouri  de 
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale,  producţia de muzică, 
productia  spectacolelor  cu scop  cultural, 
educațional  sau  de  divertisment, servicii 
artistice  prestate  de  orchestre, organizarea  şi 
realizarea de  evenimente sportive şi culturale, 
realizarea  de  evenimente  de divertisment  în 
direct şi de festivaluri de film,organizarea de
expoziţii  în  scopuri  culturale sau  educative, 
organizare  şi  coordonare  de concerte, 
organizare  de  concursuri  sau  de  orice fel  de 
competitii,  educative  sau  de  amuzament,
loterii, producție de teatru (reprezentaţii teatrale),
organizare de spectacole, servicii de impresari,
prezentări şi închiriere de filme tv sau
cinematogragfice, inchirierea de inregistrari de
sunete, redactarea (îngrijire redactională) a
aparitiilor pe internet, producţie de programe
de teleshopping, înregistrări pe benzi video
(filmare), spectacole cinematografice (proiecţii
de filme tv sau cinematografice), microfilmare,
furnizarea publicaţiilor electronice on-line
nedescărcabile, publicare electronică on-line a
cărţilor sau periodicelor, jocuri on-line într-o reţea
de calculatoare.
42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere de
software pentru bazele de date, crearea de
programe de calculator si jocuri de calculator
(software), proiectare si inchiriere de software de
calculator, întocmire de site-uri web, proiectare şi
actualizare  de  pagini  principale  de  web,
închiriere  de  programe  video  şi  de imagine 
(software),  dezvoltare  de  conţinuturi  
multimedia şi      aplicaţii corespunzătoare
(software), proiectare şi dezvoltare de software
de calculator şi programe de aplicaţii pentru
sisteme computerizate mobile (aplicaţii).

şi drepturi de proprietate industrială pentru
terţi prin acordare de licenţă, intermediere,
valorificare şi administrare de drepturi de
difuzare în televiziune, în special de drepturi
pentru transmisia de evenimente la televizor, în 
special de  evenimente  sportive,  prin 
acordare delicenţă, intermediere, valorificare şi 
administrarede drepturi pentru reportaje de 
presă, radio,televiziune  şi  film  pentru 
utilizarea pesuporturi de sunet şi imagine, prin 
acordare  de  licenţă,  intermediere,  valorificare 
şi administrarede drepturi asupra reportajelor
de  ziar  şi  de revistă,  prin  acordare  de 
licenţă, administrare, intermediere şi orice alt 
fel  de  valorificare de  drepturi  de  emisie, 
redifuzare, audiovizualeşi orice alte drepturi 
de utilizare asupra programelor  radio  şi/sau de 
televiziune şi asupraoricaror alte producţii de 
sunet  şi/sau  de imagine,  prin  acordare  de 
licenţă,  intermediere, administrare  şi 
distribuire  de  drepturi  pentru formate  de 
televiziune,  conţinuturi  de  televiziune, emisiuni 
de  televiziune,  seriale  de  televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de asigurare de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 01660 (111)176939
(151) 03/03/2021
(732) SC MINDSET CREATIVE SRL,

STR. LATERALA NR. 39, CAM. 4,
JUDEȚUL BRAȘOV, CRISTIAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FAIN de ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
29.01.15; 26.13.25

(591) Culori revendicate:alb, violet,
portocaliu, turcoaz, roz

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de informatii
privind bunurile de larg consum, furnizarea
de informații de piață referitoare la produsele
de consum, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și

servicii, informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizarea de informații și asistență comerciale
pentru consumatori, organizare de abonamente
la mijloace de informare, organizare de
abonamente la pachete media, organizare de
abonamente la ziare electronice, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de intermediere referitoare la publicitate.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 01662 (111)176709
(151) 03/03/2021
(732) VASILE POP, STR. GENERAL

(540)

HOTEL LUMIER

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 01.01.05;
27.05.01; 26.11.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
258C), verde (Pantone 624C), negru

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporare.

───────

TRAIAN MOSOIU NR. 78A,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
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(210) M 2021 01663 (111)176940
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

DIEZ

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 27.05.01;
27.05.02

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01664 (111)176941
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

Papion
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume

proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01665 (111)176942
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

NOOK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01666 (111)176943
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

VitaMeat
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2021 01667 (111)176944
(151) 03/03/2021
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEŢUL SATU MARE,
CAREI, 445100, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

ChaOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 01672 (111)176949
(151) 03/03/2021
(732) SC BODANY PROD SHOES SRL,

STR. ÎNCLINATA NR.2, ÎN INCINTA
S.C CARMEN SA, ET.1, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BODANY PROD SHOES
PRODUCTIE INCALTAMINTE

(531) Clasificare Viena: 09.09.01; 27.05.17;
27.05.25; 29.01.02; 29.01.04

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

clase:
25. Încălţăminte.

───────

(210) M 2021 01673 (111)177331
(151) 03/03/2021
(732) WHITE LAKE KERESKEDELMI

ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, VAK
BOTTYÁN UTCA 24, BUDAÖRS,
2040, UNGARIA

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

(540)

appia

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
26.01.03

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

clase:
29. Fructe conservate în alcool, piure de mere,
anghinare, conservate, fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, mazăre,
conservată, gemuri, fructe, conservate, fructe
congelate, legume uscate prin înghețare, carne
criodesicată, aranjamente de fructe procesate,
legume, procesate, usturoi conservat, ciuperci,
conservate, creveți, cu excepția celor vii,
languste, cu excepția celor vii, dulceață de
ghimbir, ghimbir, conservat, concentrat pe bază
de fructe pentru gătit, gustări pe bază de
fructe, compoturi, fructe, gătite, chipsuri de
fructe, jeleuri de fructe, fructe în conservă, fructe
conservate, fructe la conservă, pulpă de fructe,
salate de fructe, ceapă, conservată, pește, cu
excepția celor vii, mâncăruri pe bază de pește,
file de pește, icre de pește, preparate, conserve
de pește, pește în conservă, pește, conservat,
herring, cu excepția celor vii, homari, cu excepția
celor vii, testacee, cu excepția celor vii, scoici
(moluște), cu excepția celor vii, fructe glazurate,
caviar, ghimbir cristalizat, marmeladă, moluște
care nu sunt vii, stridii, cu excepția celor vii,
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măsline, conservate, ghimbir murat, sos de roșii
pentru gătit, piure de roșii, pastă de tomate,
pastă de fructe presate, crustacee, cu excepția
celor vii, raci, cu excepția celor vii, ghiveci,
pește sărat, anșoa, nu vii, sardine, nu vii, trufe,
conservate, tajine (fel de mâncare preparat din
carne, pește sau legume), ardei conservați,
ton, cu excepția celui viu, frișcă vegetală,
concetrat pe bază de legume pentru gătit,
legume gătite, legume conservate, conserve de
legume, legume în conservă, sucuri de legume
pentru gătit, preparate pentru supă de legume,
salate de legume, pastă de dovlecei, preparate
pe bază de roșii, piure cu roșii.
30. Sos de roșii, sosuri de fructe.
32. Suc de roșii (băuturi), sucuri de legume
(băuturi), băuturi din fructe, fără alcool, extracte
din fructe fără alcool, sucuri de fructe, nectaruri
de fructe, fără alcool, musturi, smoothies, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, siropuri pentru limonadă.

───────

(210) M 2021 01674 (111)176950
(151) 03/03/2021
(732) IZOPICK S.R.L., SAT ICLOD NR.

504 B, HALA NR. 4, JUDETUL
CLUJ, COMUNA ICLOD, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

IZOPICK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.07.25

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
verde, albastru, mov

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

11. Instalaţii de încălzire, ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, căzi de baie, aparate şi
instalaţii sanitare, cabine de duş, duşuri, panel
duş, rezervor toaletă (baie), rigolă duş, vas de
toaletă (WC) suspendat.
19. Placă nemetalică cu nuturi pentru încălzire
pardoseală, placă laminată cu nuturi pentru
încălzire pardoseală, izolaţie pentru pardoseală,
ţeava nemetalică pentru încălzire în pardoseală,
kit nemetalic complet încălzire în pardoseală,
membrană hidroizolaţii.
20. Oglinzi LED.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

964

35. 35 Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produsele din clasa 19
respectiv: placă nemetalică cu nuturi pentru
încălzire pardoseală, placă laminată cu nuturi
pentru încălzire pardoseală, izolaţie pentru
pardoseală, ţeava nemetalică pentru încălzire
în pardoseală, kit nemetalic complet încălzire
în pardoseală, membrană hidroizolaţii, clasa 11
respectiv instalaţii de încălzire, ţevi de apă pentru
instalaţiile sanitare, căzi de baie, aparate şi
instalaţii sanitare, cabine de duş, duşuri, panel
duş, rezervor toaletă (baie), rigolă duş şi clasa 20
respectiv oglinzi LED, WC suspendat.

───────

(210) M 2021 01676 (111)177453
(151) 03/03/2021
(732) CRAVCITECH SRL, STR.

HĂRMANULUI NR. 318, PARTER,
JUDETUL BRASOV, SAT BOD,
COMUNA BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER, STR. CONSTANTIN
LACEA NR.12-14, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

GĂLBENUȘ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărti, cărți de colorat, cărți de desenat sau
de scris, tiparituri, fotografii, cărți poștale, coperte
de protecție pentru cărți, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, materiale didactice şi
educative, pensule, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobile.
18. Port-bebe, portbebeuri pentru transportul
copiilor, eșarfe portbebe, portbebeuri (marsupii
tip fașă sau hamuri), genţi tip marsupiu pentru
transportul copiilor, bagaje şi genţi de transport,
rucsacuri, valize, geamantane, genti, serviete,
poşete, huse pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj,
truse de voiaj (marochinărie), umbrele de ploaie
şi de soare, etichete pentru bagaje şi genţi,
etuiuri pentru cărţile de vizită, portofele, portchei.
20. Perne, saltele, așternuturi (cu excepția
lenjeriei de pat), protecții antilovire pentru
pătuțuri de copii, altele decât lenjeriile de pat.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau

plastic, lenjerii de pat, pilote, cearșafuri, paturi,
fete de perna, huse pentru saltele, cuverturi de
pat (pături), saci de dormit pentru bebelusi, saci
de dormit pentru adulti, căptușeli pentru saci de
dormit, apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),
pături pentru animale de companie, pături de
picnic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri, aparate de amuzament
şi de joc, jucării cu caracter de noutate pentru
a face glume şi pentru petreceri, decoraţiuni
pentru pomul de crăciun, articole de gimnastică
şi de sport, aparate pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, corturi de joacă, leagăne,
vehicule (jucării), trotinete, triciclete pentru copii
mici (jucării), trambuline, tobogane (articole de
joacă), saltele de joacă pentru bebeluși, jocuri de
masă și aparate de jocuri de noroc.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

965

(210) M 2021 01679 (111)176951
(151) 05/03/2021
(732) SC VINCON VRANCEA SA, STR.

AVĂNTULUI NR.12, JUDETUL
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

SCEPTRUS
BECIUL DOMNESC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
25.01.25

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7753C)

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producția de băuturi.
35. Servicii de reclamă, publicitate,
administrarea afacerilor, managementul
afacerilor, servicii de relații publice.
39. Transport, ambalare și depozitare.

───────

(210) M 2021 01680 (111)176952
(151) 03/03/2021
(732) CONSTANTIN ALEXANDRU

LUTAN, STR. DUMBRAVA MICA
NR. 2, SAT POIENARI, JUDEŢ
GORJ, BUMBEŞTI-PIŢIC, GORJ,
ROMANIA

(540)

CĂSUŢA RĂSTURNATĂ

(531) Clasificare Viena: 07.01.08; 07.01.24;
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, galben, gri, alb,
negru

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

41. Servicii al căror scop este divertismentul
amuzamentul şi recreaţia persoanelor, servicii de
antrenament de sport şi fitness, servicii de jocuri,
servicii de tabere sportive.
42. Servicii de creare şi menţinere site-uri web.

───────

(210) M 2021 01684 (111)176953
(151) 03/03/2021
(732) CORTEVA AGRISCIENCE

LLC, 9330 ZIONSVILLE ROAD,
INDIANAPOLIS, INDIANA, 46268,
INDIANA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(540)

OXFORD

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
             PANGRATTI NR. 35, SECTOR 1,
             BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Fungicide pentru utilizarea în agricultură.
───────

(210) M 2021 01685 (111)177397
(151) 03/03/2021
(732) ALEXANDRU-AURELIAN

ANDRONIC, STR. ALEEA
PRELUNGIRII GARII CATELU,
NR. 29, SAT CĂLDĂRARU, JUDEŢ
ILFOV, COMUNA CERNICA, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Zweets
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de patiserie și cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
produse de patiserie, pateuri (produse de
patiserie), specialități de patiserie, produse
de patiserie, produse de patiserie congelate,
produse de patiserie proaspete, produse de
patiserie cu fructe, deserturi preparate (produse
de patiserie), produse de patiserie cu ciocolată,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie conținând creme, produse de patiserie
care conțin fructe, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, produse de patiserie conținând
creme și fructe, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), produse
de cofetărie și înghețate, produse de cofetărie
din ciocolată, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie care conțin gem, produse
de cofetărie care conțin jeleu, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
sub formă de tablete, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie nemedicinale sub formă de jeleu,

dulciuri (nemedicinale) sub formă de produse
de cofetărie din zahăr, bezele moi (produse de
cofetărie), prăjituri.

───────

(210) M 2021 01686 (111)176954
(151) 03/03/2021
(732) ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL,

BD. BUCUREŞTI NR. 65, CORP B,
BIROU 3, JUDEŢ MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

ATP BUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Burdufuri pentru autobuzele articulate,
caroserii de vehicule, autobuze, autocare.

───────

(210) M 2021 01687 (111)176955
(151) 03/03/2021
(732) GRAPHIC TECH, STR. SĂRĂRIE

NR.202, MODELUL D, COMPLEX
SĂRĂRIE RESIDENCE, ETAJ
5, AP.26, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TURBO DOCTOR

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 15.07.18;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0F4D92; HEX #007FFF; HEX
#0047AB)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de reparații și întreținere de
automobile.

───────

(210) M 2021 01688 (111)176956
(151) 03/03/2021
(732) META MANAGEMENT TEAM SRL,

STR. BUZEŞTI, NR.75-77, BIROU
46, ET.7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011013, ROMANIA

(540)

META ESTATE
upgrade your wealth

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.09; 24.17.05

(591) Culori revendicate:mov (HEX #807fb8,
#4d4590), galben (HEX #f7bc44), gri
(HEX #f2f2f2)

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

16. Publicaţii tipărite cu privire la
managementului proprietăţii, proprietăţi
imobiliare, ipoteci şi probleme financiare conexe.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Gestionarea proprietăților (imobiliare),
afaceri imobiliare, servicii imobiliare, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, managementul

proprietăților imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăți imobiliare), evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, servicii de
administrare  a  bunurilor  imobiliare  pentru 
clădiri  rezidențiale,  servicii  de administrare  a 
bunurilor  imobiliare  pentru  spații industriale, 
servicii  de  management  imobiliar privind 
tranzacțiile  cu  proprietăți  imobiliare,  selectare 
și  achiziție  de  proprietăți  imobiliare (în 
numele  terților),  servicii  de  administrare  a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, furnizare
de informații pe internet privind afacerile
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și
terenuri, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe
bază de comision, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare,  intermediere  de  contracte  pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
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și clădirile, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
privind bunurile imobiliare, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2021 01692 (111)176731
(151) 03/03/2021
(732) GC INDOOR S.R.L., STR. TUDOR

ARGHEZI NR. 26, SCARA A, ETAJ
7, AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

design radar

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri, și anume vopseluri,
materiale de construcții, gresie, faianță, parchet,
uși, ferestre, mobilier, oglinzi, rame, tablouri,
țesături pentru casă, perdele, covoare, tapet,
articole din sticlă, porţelan şi lut, ustensile
şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate şi
instalaţii de încălzire, aparate şi instalaţii de
răcire, aparate şi instalaţii de gătit, aparate
şi instalaţii de ventilare, aparate şi instalaţii
de distribuire a apei şi de uz sanitar, plante,
obiecte și accesorii de decor interior, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii putând fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
de vânzare, prin intermediul unui magazin
sau/și showroom, de produse și accesorii
destinate construcției, amenajării, moblilării și
înfrumusețării casei, biroului și grădinii, servicii
de vânzare, prin intermediul unui magazin online,
de produse și accesorii destinate construcției,
amenajării, moblilării și înfrumusețării casei,
biroului și grădinii, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de standuri de vânzare,
aranjarea vitrinelor pentru magazine.
42. Proiectarea de decoraţiuni interioare, servicii
de amenajare/design interior, consultanță
în materie de design interior, servicii de
design privind vitrinele magazinelor, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior.

───────
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(210) M 2021 01695 (111)176957
(151) 04/03/2021
(732) INTER CONECTER S.R.L.,

STRADA CTIN MIU LERCA NR.
7/C, AP. 3, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300548, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

DRACULA`S DELICIOUS BITE
FINEZZA Dracula`s delight,
A bite you will never forget!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.04.02; 26.11.05; 26.11.07; 26.11.11;
26.11.12; 25.01.10; 03.07.23

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#141414), roșu (HEX #fc030c)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01698 (111)176958
(151) 04/03/2021
(732) S.C. REIRA PLANT S.R.L.,

STRADA NEPPENDORF NR. 2,
VILA 2, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

biotransilvania
MAGAZIN SANATOS

(531) Clasificare Viena: 01.03.09; 05.03.13;
02.09.01; 29.01.13; 27.05.10

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, prin intermediul magazinelor de vânzare
cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu
ridicata, prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA
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pentru produse cosmetice pentru corp, mâini,
ochi, par, ten, uz general, cosmetice bio, articole
de sanitate & wellness, deodorante naturale,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse de igienă
dentara, igienă intimă, tratament picioare, plaja
si protecție solara, săpunuri si gel de dus, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse alimentare si
articole pentru bucătărie, alimente fara gluten,
alimente fara zahar, dulceața, fructe uscate,
mușii, nuci, semințe, paste, băuturi, produse
apicole, condiment, dulciuri, produse de post,
sucuri naturale, ceaiuri, siropuri, ulei, otet,
cacao, cocos, îndulcitor, conserve, pate, cafea,
batoane proteice, painici rumenite in cuptor,
cereale, unt vegan, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse alimentare pentru mama și copil,
alimente naturale pentru copii, cosmetice pentru
copii, produse imunitate copii, remedii raceala
copii, suplimente pentru copii, produse pentru
gravide, dulciuri pentru copii, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru remedii de detoxifiere, de raceala si gripa,
capsule, sirop de tuse, sirop si sucuri naturale,
tincture, celulita, uleiuri esențiale, unguente
si geluri, supozitoare, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru suplimente, antibiotic naturale, vitamine,
fertilitate si potenta, imunitate, suplimente
lichide, fibre, capsule, pudre, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse pentru slăbit, suplimente pentru
slăbit, alimente pentru slăbit, ceai de slăbit,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru detergenti de
uz casnic, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice
pentru corp, mâini, ochi, par, ten, uz general,
cosmetice bio, articole de sanitate & wellness,
deodorante naturale, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse de igiena dentara, igiena intima,
tratament picioare, plaja si protecție solara,
săpunuri si gel de dus, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare si
articole pentru bucătărie, alimente fara gluten,
alimente fara zahăr, dulceață, fructe uscate,
mușii, nuci, semințe, paste, băuturi, produse

apicole, condiment, dulciuri, produse de post,
sucuri naturale, ceaiuri, siropuri, ulei, otet, cacao,
cocos, îndulcitor, conserve, pate, cafea, batoane
proteice, pâinici, rumenite in cuptor, cereale,
unt vegan, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare pentru pentru
mama si copil, alimente naturale pentru copii,
cosmetice pentru copii, produse imunitate copii,
remedii raceala copii, suplimente pentru copii,
produse pentru gravide, dulciuri pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul pentru remedii
de detoxifiere, de raceală și gripă, capsule,
sirop de tuse, sirop și sucuri naturale, tincture,
celulita, uleiuri esențiale, unguente si geluri,
supozitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
pentru suplimente, antibiotic naturale, vitamine,
fertilitate și potență, imunitate, suplimente
lichide, fibre, capsule, pudre, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse pentru
slăbit, suplimente pentru slăbit, alimente pentru
slăbit, ceai de slăbit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu detergenti de uz caznic,
informații despre vânzarea de produse, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, publicitate on line într-o rețea
computerizată, import export pentru domeniile
menționate.

───────
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(210) M 2021 01699 (111)176959
(151) 04/03/2021
(732) S.C. UMEX S.A., INCINTA PORT

NOU - DANA 44, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

UMEX

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Servicii de transport terestru, aerian și
maritim, servicii de transport de marfă, servicii
de distribuție și livrare, servicii de încărcare
și descărcare a mărfurilor, servicii de recepție
a mărfurilor, servicii de remorcare, transport
maritim, transport de mărfuri și pasageri, servicii
portuare, servicii de transport la docuri pentru
transportul de mărfuri și pasageri, servicii de
leasing pentru docuri, transport și servicii de
consultanță în domeniul depozitării, servicii de
ambalare, depozitare, colectare și ambalare a
mărfurilor, servicii de încărcare și descărcare
către nave în port, servicii de depozitare pentru
containere și alte mărfuri care sunt descărcate
sau care urmează să fie încărcate de pe nave.

───────

(210) M 2021 01703 (111)176960
(151) 04/03/2021
(732) CRISTIAN IOVA, INDEPENDENȚEI

(540)

PLATINIUM SLOTS

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 27.05.01;
27.05.17

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

41. Servicii de jocuri de noroc.
───────

(210) M 2021 01704 (111)176961
(151) 09/03/2021
(732) S.C. TEKPAD DISTRIBUTION

S.R.L., STR. NICOLAE LABIS
NR.1, CAMERA 1, BL.3, SC.B,
ET.7, AP.73, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR.ZAHARIA STANCU, NR.
8E, BL.9, AP.P03, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

TEKPAD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Telefoane mobile, imagini grafice
descărcabile pentru telefoane mobile, huse
din piele pentru telefoane mobile, difuzoare
suplimentare pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cabluri usb
pentru telefoane mobile, aplicații software pentru
telefoane mobile, emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane mobile

NR. 4, JUDEȚUL CALARASI,
BUDESTI, CĂLĂRAȘI, ROMANIA
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folosite în vehicule, cutii adaptate pentru
telefoane mobile, afișaje pentru telefoane
mobile, carcase pentru telefoane mobile,
software pentru telefoane mobile, baterii pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane intelligente, căști pentru
telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, telefoane
mobile braille, huse pentru telefoane mobile,
din pânză sau material textil, software care
permite transmisia de fotografii către telefoane
mobile, echipamente pentru utilizarea fără mâini
a telefoanelor mobile, microfoane de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, dispozitive ”mâini libere” (hands-free)
pentru telefoane mobile, tapete descărcabile
pentru calculatoare și telefoane mobile, huse
de tip flip pentru telefoane mobile, seturi
de căști pentru telefoanele mobile, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoane mobile,
software de jocuri electronice pentru telefoane
mobile, căști fără fir folosite cu telefoane
mobile, încărcătoare de baterii pentru telefoane
mobile, telefoane mobile cu sisteme fax
încorporate, conectoare pentru telefoane mobile
pentru vehicule, ceasuri inteligente, aparate de
localizare a obiectivelor (electronice), aparate
de navigație pentru automobile, aparate pentru
localizarea obiectivelor (telescopice), compasuri
de navigație, busole magnetice, balize pentru
navigație, aparatură de navigație (sextanți),
aparate și instrumente de navigație, aparate
pentru supravegherea țintei (electronice),
aparate pentru supravegherea țintei (electrice),
aparate pentru localizarea vehiculelor, aparate
pentru localizarea obiectivelor (electronice),
aparate pentru localizarea obiectivelor
(electrice), etichete electronice, dispozitive
portabile de navigare, dispozitive portabile
de urmărire a activității, echipament de
navigație, busole, dispozitive pentru localizarea
persoanelor, computere de bord pentru
automobile, dispozitive de control pentru
navigația audio-video a mașinii, dispozitive de
navigat prin satelit, adaptoare usb, aparate
de controlare a temperaturii (întrerupătoare
electrice), aparate de control al căldurii
(întrerupătoare) pentru vehicule, dispozitive
pentru captarea și dezvoltarea imaginilor,
agenți de curățare pentru benzi magnetice,
amortizatoare de vibrații pentru echipamente
electronice audio, amplificatoare de frecvență
audio, aparate de redare cu bandă, aparate de

reproducere a filmelor, aparate de înregistrare
a sunetelor și imaginilor, aparate audiovizuale
folosite în scopuri didactice, aparate pentru
prelucrarea filmelor, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare inteligente, difuzoare fără fir
cuplabile, căști pentru jocuri de realitate virtuală,
cutii pentru playere portabile multimedia, cutii
pentru filme, coperte pentru cititoare de
cărți electronice, cititoare cd portabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, camere video pentru endoscopie
de uz industrial, camere video activate
prin mișcare, camere de filmat pentru
filme cu auto-developare, CD-uri de curățare
a lentilelor laser, camere cinematografice
cu funcționalitatea multi-cadru, ochelari 3D,
monitoare pentru tabletă, ochelari 3D pentru
televizor, indicatoare laser tip pointer, indicatoare
luminoase tip pointer, lentile, genti pentru playere
media digitale, huse pentru DVD playere,
echipamente fotografice, echipament de
karaoke, echipament audio purtabil, dvd playere,
dvd playere portabile, telecomenzi pentru
aparate stereo, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, stații de
andocare pentru playere audio digitale, sisteme
micro DVD, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, sisteme electronice de distribuire de
semnale audio/video, sisteme de vizualizare
video, sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
de divertisment pentru mașini (ICE), sisteme
de divertisment audiovizual pentru mașină,
sisteme audio-vizuale, servere video, servere
video digitale, servere audio digitale, receptoare
audiovizuale, receptoare pentru televiziune prin
cablu, receptoare (audio, video) fără fir, playere
multimedia pentru mașini, playere multimedia,
playere video digitale, player portabil multimedia,
playere MP4, playere media mobile care se
poartă în combinație cu hainele, vizoare optice,
uscătoare de film, unități pentru DVD-uri, unități
de discuri flexibile, unități de benzi magnetice,
unități de cd-rom, transmițătoare fm, telecomenzi
pentru televizoare, amplificatoare video, afișaje
pentru vehicule, afișaje pentru radar, aparate
cinematografice, aparate de proiectare de
fotografii, aparate de prelucrare a imaginilor,
aparate de monitorizare pentru televiziune,
aparate de editare pentru filme cinematografice,
aparate de redare video, aparate de înregistrare
pentru discuri video, aparate de înregistrare
video pentru mașină, aparate de înregistrare
video pentru vehicule, aparate de înregistrări de
filme, camere de filmat, camere de filmat pentru
difuzare, camere de luat vederi pentru televiziuni
cu circuit închis, camere de monitorizare în rețea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

973

pentru supraveghere, aviziere iluminate, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, aparatură
pentru editarea imaginilor video, aparatură TV
de recepționare prin satelit, aparate video
interactive, aparate video, aparate pentru
producția de film, aparate digitale de înregistrare
video, aparate de supraveghere vizuală, aparate
TV, aparate de televiziune cu circuit inchis,
aparate de transmisie și recepție pentru difuzare
de programe de televiziune, căști pentru realitate
virtuală, căști de vizualizare stereoscopică în 3D,
căști de vizualizare pentru realitate augmentată,
căști de vizualizare monoscopică în 2D, căști de
vizualizare monoscopică, corectoare ale bazei
de timp, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, controlere pentru
monitoare video, casete luminoase, cititoare
de cărți electronice, camere video portabile,
camere video de supraveghere, camere video
360º, camere de unghi mort pentru autovehicule,
camere de televiziune, ecrane de afișaj cu
leduri (LED), ecrane, ecrane cu cristale lichide
(LCD) pentru sisteme home cinema, filtre
pentru televizoare, filtre pentru ecrane de
televizor, filtre optice pentru panou de afișare
cu plasmă, filtre pentru ecrane de calculator
și televizoare, filtre pentru ecrane de afișare
adaptate pentru utilizarea la televizoare, ecrane
video, ecrane tactile, filtre anti-reflex pentru
ecrane de televizor și calculator, ecrane pentru
filme cinematografice, ecrane de televizor,
ecrane LCD de dimensiuni mari, ecrane de
computer, monitoare, lentile fotografice, lcd
(ecrane cu cristale lichide), interfoane cu
afișaj video, indicatoare electrice, indicatoare
digitale electronice, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, panouri de afișare electronice,
obiective pentru camere video, panouri de
afişaj cu leduri (LED), monitoare video, playere
și recordere video combinate, procesoare
videocolor, panouri publicitare iluminate, panouri
publicitare electronice, panouri publicitare
(mecanice), panouri indicatoare electronice,
panouri digitale, rame foto digitale, proiectoare
multimedia, proiectoare de imagini, proiectoare
digitale, proiectoare home cinema, proiectoare
cu focalizare automată, proiectoare LCD,
proiectoare lcd (cu ecrane cu cristale
lichide), proiectoare cinematografice, televizoare
de mașină, televizoare digitale, televizoare
prevăzute cu aparate de înregistrare video,
televizoare cu protocol de identificare (IP
- internet protocol), televizoare cu proiecție
laser, televizoare cu plasmă, televizoare cu
diode electroluminescente (LED), televizoare
cu diode organice emițătoare de lumină
(OLED-uri), televizoare cu ecran cu cristale

lichide (LCD), televizoare cu dmb (difuziune
multimedia digitală), televizoare, televizoare
uhd (ultra înaltă definiție), table electronice
de scris, suporturi de perete adaptate pentru
ecrane de televizor, suporturi pentru camere
video, suporturi pentru televizoare, sisteme
home cinema, sisteme de navigație auto
cu afișaje interactive, sisteme electronice
de afișare pentru șofer, pentru vehicule,
simulatoare de mișcare pentru realitatea virtuală
(VR), sisteme de conducere auto autonomă
dotate cu afișaje interactive, videocasetofoane,
videoproiectoare, video recordere, unități de
afișare video, echipamente de protecție și
siguranță, aparate de semnalizare, aparate
de control contra incendiului, aparate de
protecție împotriva incendiilor, aparate mecanice
pentru salvarea de vieți, accesorii de protecție
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor
sau vătămărilor, costume de supraviețuire,
costume de pericol biologic, cizme de protecție
împotriva focului, cizme de protecție împotriva
accidentelor, cizme (încălțăminte de protecție),
capsule de salvare în caz de catastrofe
naturale, cagule ignifuge, cagule de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
geci de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, filtre pentru măști
respiratorii, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), încălțăminte de protecție împotriva
pericolelor biologice, măști pentru respirație,
măști de protecție împotriva prafului, măști de
protecție, telecomenzi universale, transmițătoare
(telecomunicații), telecomenzi cu infraroșu,
aparate pentru telecomunicații digitale, aparate
de telecomunicații portabile, aparate mobile
de telecomunicații, dispozitive mobile de
telecomunicații, aparate de telecomunicații
programabile, transmițătoare radio pentru
telecomenzi, telecomenzi pentru sisteme
multimedia, telecomenzi pentru echipamente
audiovizuale, telecomenzi pentru jucării
zburătoare, software de telecomunicatii, aparate
de telecomunicații, hardware de calculator
pentru telecomunicații, aparate de telecomandă
pentru iluminat, siguranțe (pentru aparate
de telecomunicații), antene pentru rețele
de telecomunicații, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, programe de
calculator folosite în telecomunicații, polițe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
telecomunicații, cabluri de semnal pentru it/av
și telecomunicații, telefoane, telefoane digitale,
telefoane portabile, telefoane inteligente,
telefoane de mașină, telefoane cu internet,
telefoane de conferință, telefoane celulare
digitale, căști pentru telefoane, huse pentru
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telefoane, adaptoare pentru telefoane, telefoane
prin satelit, conectoare pentru telefoane,
carcase pentru telefoane inteligente, afișaje
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
inteligente, software pentru telefoane inteligente,
căști pentru telefoane inteligente, programe
pentru telefoane inteligente, tastaturi pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), telefoane inteligente sub
formă de ochelari, surse de alimentare pentru
telefoane inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, telefoane
inteligente sub formă de ceas de mână, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, brățări de ceas pentru comunicarea
de date către telefoane inteligente, aparate de
telecomunicații destinate utilizării cu rețele de
telefoane mobile, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
protecții de ecran sub formă de folii pentru
telefoane mobile, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, cupoane
care pot fi descărcate electronic pe telefoane
mobile, folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, telefoane inteligente care
se poartă în combinație cu hainele, telefoane
mobile cu tastaturi și numere mari care ajută
utilizatorii cu deficiențe de vedere sau de
dexteritate, aparate de copiere si imprimare,
masini automate de sortat si numarat bani,
scanere 3D, scanere electronice, mouse-uri
scaner, scanere de imagini, scanere portabile,
scanere mobile pentru documente, scanere
pentru coduri de bare.
20. Mobilier de baie, oglinzi (sticlă argintată),
paturi, așternuturi, saltele și perne, rame,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
accesorii (nemetalice) pentru dulapuri, accesorii
de interior pentru garderobe, accesorii metalice
pentru expunere (mobilier), accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii pentru mobilier,
care nu sunt din metal, articole de organizare
de dulap (piese de mobilier), articole pentru
organizarea hainelor, articole pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), balansoare, așternuturi
japoneze (mobilier), balansoare pentru copii,
banchete cu rafturi, bănci (mobile), bănci din
metal, birouri, birouri cu rulou, polițe pentru
biblioteci, etajere pentru biblioteci, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier, bare (nemetalice) pentru rafturile

etajerei, bancuri de lucru, bancuri (mese)
de lucru industriale, cărucioare (mobilier),
canapele (care sunt extensibile), canapele
de perete, canapele de două locuri, birouri
și mese, cadre din lemn (mobilier) pentru
aparate electronice, birouri mobile pentru scris,
birouri modulare (mobilier), birouri portabile,
comode, comode (mobilier), console (mobilier),
console (mobilier) pentru montarea unităților
pentru echipamente electronice, corpuri de
dulapuri, corpuri de bucătărie, corpuri de
birou independente, coșuri de dormit portabile
pentru nou-născuți, cotiere pentru mobilă, coșuri
împletite, cutii de depozitare pentru perne
(mobilier), cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
dulăpioare, dulapuri încastrate, dulapuri metalice
(mobilier), dulăpioare suspendate, dulăpioare cu
încuietoare pentru bagaje, dulapuri metalice,
dulapuri de siguranță, dulapuri de siguranță
nemetalice (mobilier), dulapuri izolate fonic
(mobilier), dulapuri cu vitrină, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri de bucătărie,
dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu proprietăți
ignifuge, dulapuri de haine, dulapuri cu
bază, divane din răchită, divane din stuf,
dulapuri ca mobilier, divane din plastic, divane
din lemn, divane cu spații de depozitare,
distribuitoare fixe de șervețele, care nu sunt
metalice, dispozitive pentru îmbucarea pieselor
de mobilier (nemetalice), dispozitive de reazem
pentru genunchi, dulapuri pentru veselă, dulapuri
pentru vase, dulapuri pentru servicii de ceai,
dulapuri pentru pantofi, dulapuri pentru papetărie
(mobilier), dulapuri pentru dormitor, dulapuri
pentru haine, dulapuri nemetalice rezistente la
foc (mobilier), mânere pentru mobilă, din plastic,
mânere rotunde pentru sertare (nemetalice),
huse pentru îmbrăcăminte (garderoburi), lăzi
nemetalice pentru unelte (goale), măsuțe
de ceai, măsuțe de toaletă, măsuțe pentru
computere, măsuțe pentru mașini de scris, mese
de lucru, mese de expunere, mese de conferință,
măsuțe, măsuțe auxiliare, mese de bucătărie,
mese cu banchete, mese, mobilă antichizată,
mobilă cu pat încorporat, mobilă curbată, mobilă
din bambus, mobilă pentru vivarii, mobilier din
lemn, mobilier de uz industrial, mobilier de uz
casnic, mobilier din înlocuitori ai lemnului, mobilă
stil antic, reproducere, mobilă superpozabilă,
mobilier de laborator (altul decât cel special
adaptat), mobilier de laborator, mobilier de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
de grădină din lemn, mobilier de grădină
din aluminiu, mobilier de grădină, mobilier
de exterior, mobilier de bucătărie cu înălțime
reglabilă, mobilier de bucătărie, mobilier cu
rafturi pentru perete, mobilier convertibil tapițat,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

975

mobilier confecționat în principal din sticlă,
mobilier combinat, mobilier casnic confecționat
din lemn, mobilier capitonat, mobilier adaptat
pentru persoanele cu dificultăți motorii, mobile
de birou, mobile care se pot transforma în
pat, mobilier încastrat pentru dormitor, mobilier
încastrat pentru bucătărie, mobilier încastrat,
mobilier în miniatură confecționat din lemn,
mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, mobilier pentru caravane, mobilier
pentru cantine, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru autorulote, mobilier pentru
arhivare, mobilier pentru acvarii de interior,
mobilier nemetalic (altul decât cel special
confecționat pentru uz medical sau de laborator),
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier metalic de birou, mobilier metalic,
mobilier integrat, mobilier gonflabil, mobilier din
tuburi de oțel, mobilier din stuf, mobilier din
sticlă, mobilier din ratan, mobilier din plastic
pentru grădină, mobilier din piele, mobilier din
oțel, mobilier din materiale plastice, module
nemetalice demontabile (mobilier), module
mobile de bar (mobilier), module metalice
demontabile (mobilier), mobilier școlar, mobilier
vechi, mobilier transformabil, mobilier stradal, nu
din metal, mobilier realizat din șipci, mobilier
rabatabil pentru șezut, mobilier pentru șezut,
mobilier pentru zonă de relaxare, mobilier pentru
vestiare, mobilier pentru toalete publice, mobilier
pentru terarii de interior, mobilier pentru săli (de
spectacole, de conferințe), mobilier pentru sere,
mobilier pentru saune, mobilier pentru persoane
cu handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobilier pentru magazine, mobilier pentru
expunerea produselor, mobilier pentru dormitor,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
copii, mobilier pentru computer, mobilier pentru
casă, birou și grădină, panouri sub formă de
piese de mobilier, panouri sub formă de mobilier,
paravane mobile (mobilier), paravane din metal
(mobilier), paravane despărțitoare (mobilier),
paravane (mobilier), panouri separatoare,
panouri pentru partea din spate (piese de
mobilier), panouri despărțitoare pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare din lemn pentru mobilier, panouri
despărțitoare (mobilier), panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri de stuf, panouri de
mobilier, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de expunere sub formă de mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), muluri
pentru mobilier, mușamale pentru schimbarea
bebelușilor, noptiere, obloane de interior,
ornamente din plastic extrudat pentru mobilier,
otomane, panou de lipire tapet (mese), picioare
de sprijin (mobilier), picioare (nemetalice) pentru

mobilier, pergole (mobilier), pereți despărțitori
glisanți (pereți despărțitori mobilier) pentru
încăperi, pereți despărțitori din plastic (mobilier),
pereți despărțitori detașabili (mobilier) din metal,
pereți despărțitori (mobilier), partiții mobile
(mobilier), paravane simple (mobilier), paravane
separatoare (mobilier), paravane portabile
(mobilier), paravane (mobilier) pentru birouri,
rafturi de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi de
depozitare (mobilier), rafturi pentru dulapuri de
îndosariere (mobilă), rafturi pentru depozitarea
gheții (mobilier), rafturi pentru consignație
(mobilier), rafturi pentru depozitare, rafturi
pentru birou (mobilier), rafturi nemetalice
(mobilier), rafturi pentru alimente, rafturi
modulare (mobilier), rafturi metalice (mobilier),
rafturi de stocare nemetalice transportabile
(mobilier), rafturi din lemn (mobilier), rafturi din
plastic pentru unelte, rafturi metalice, rafturi
de prezentare mobile (mobilier), rafturi de
stocare metalice transportabile (mobilier), rafturi
de magazin, rafturi (mobilier) din lemn, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier)
pentru butoaie, rafturi (mobilier) confecționate în
principal din lemn, utilizate pentru depozitare,
scaune ca mobilier de birou, scaune, scaune
înalte (mobilier), suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suprafețe de lucru sub
formă de mobilier, suprafețe de lucru (piese
de mobilier), suporturi pentru telefon (mobilier),
unități pentru perete (mobilier), unități de
prezentare asamblate (mobilier), unități de
mobilier pentru bucătării, unități de mobilier,
unități de depozitare (mobilier), unități de
depozitare cu suport (mobilier), unități de
colț (mobilier), uși transparente (nemetalice)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă
pentru mobilier, uși transparente (cu cadru de
metal) pentru mobilier, uși rabatabile din metal
(piese de mobilier), uși rabatabile (nemetalice)
piese de mobilier, uși prefabricate din metal
pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși pentru mobilier, uși pentru
garderobă, uși din metal pentru mobilier, uși
din materiale nemetalice pentru mobilier, uși
din plastic pentru mobilier, uși din sticlă pentru
mobilier, uși glisante nemetalice pentru mobilier,
uși glisante pentru mobilier, uși glisante pentru
șifonier.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistență
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și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare de concursuri în scopuri
publicitare, asistență în marketing, asistență
în domeniul promovării firmelor, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în
publicitate și marketing, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe internet, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul în

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

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

depozitare de marfă înainte de transport,
depozitare de instrumente și echipamente
medicale, depozitare de elemente componente,
depozitare de energie și combustibili, depozitare
de cosmetice, depozitare de containere și
de mărfuri, depozitare de deșeuri, depozitare
de colete, depozitare de băuturi, depozitare
de bunuri comerciale, depozitarea mărfurilor,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare și livrare de bunuri, depozitare în
vrac, depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitare temporară de livrări, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare de vehicule, depozitare de produse
în tranzit, depozitare de produse în magazii,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
vinuri în condiții de temperatură și umiditate
controlată, depozitare de produse farmaceutice,
depozitare de produse, împachetare și ambalare
de bunuri, închiriere de spații pentru depozitare,
servicii de brokeraj referitoare la stocare, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
servicii de ambalare, păstrare temporară de
obiecte personale, furnizarea de servicii de
depozitare la bord, transport și livrare de bunuri,
servicii postale și de curierat, transport de marfă
și cargo și servicii de debarasare, autotransport,
colectare, transport și livrare de produse,
cărăușie, distribuție (transport) de mărfuri pe
apă, expediere de marfă, expediere de mărfuri,
livrare de alimente de către restaurante, livrarea
de mărfuri, livrare rapidă de mărfuri, livrare pe
cale rutieră, livrare de vinuri, livrare de mărfuri
pe cale feroviară, servicii de livrare a alimentelor,
servicii de expediere, servicii de livrare, servicii
de distribuție, servicii de distribuție de băuturi,
spre exemplu de băuturi alcoolice, transport de
bunuri, transport de bani, transport de bani și
valori, transport cu camionul, transport aerian de
obiecte de valoare, servicii specifice agențiilor
de transport de marfă, servicii furnizate de
agenții de transport, servicii de transport rutier
de marfă, servicii de transport pentru personalul
medical, servicii de urmărire a mărfurilor, servicii
de transport, transport și depozitare, transport
frigorific de mărfuri congelate, transport feroviar
de produse.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

979

(210) M 2021 01705 (111)176962
(151) 04/03/2021
(732) ASOCIATIA PUR SI SIMPLU

VERDE, B-DUL FERDINAND I NR
138, AP. 2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
A5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PUR ȘI SIMPLU VERDE
(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;

27.05.17; 29.01.03
(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi articole
de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caracter tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de agenții de import - export, servicii oferite de
un lanţ de magazine.
41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului, organizarea
de conferințe, seminarii, campanii, tabere
de voluntariat, școli de vară și orice
alte evenimente cu scop cultural, educativ

având ca tematică conservarea, protejarea și
reconstrucția mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire
la protecția mediului, producția și furnizarea
de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea online de publicații
electronice în domeniul protecției mediului,
publicarea de texte, cărți, reviste și alte materiaie
tipărite în domeniul protecției mediului, inclusiv
online, altele decât cele publicitare.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a resurselor
naturale, furnizarea și diseminarea de informații,
opinii științifice, consiliere și consultanță cu
privire la protecția mediului și reducerea emisiilor
de carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.

───────

(210) M 2021 01707 (111)176963
(151) 04/03/2021
(732) ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O.

BOX 60, BEER SHEVA, 8410001,
ISRAEL

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

(540)

FLO-CAPTAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Pesticide, insecticide, fungicide şi erbicide.

───────
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(210) M 2021 01709 (111)176964
(151) 04/03/2021
(732) EFAYNRO SRL, STR. ZIZINULUI

NR. 119, OBIECTIV 8, DREAPTA,
CAM. 4, ET. 3, JUD. BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR. 270,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

efayn.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.09

(591) Culori revendicate:galben, roşu,
albastru, verde, negru

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

35. Organizarea şi administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod convenabil, vânzarea de
produse prin mijloace electronice, respectiv
prin intermediul site-urilor web, servicii de
comerț online de aparatură medicală de tip
termometre şi pulsoximetre, haine respectiv:
pijamale, lenjerie sport, cămăși, tricouri, bijuterii.

───────

(210) M 2021 01710 (111)176965
(151) 04/03/2021
(732) SC OLEOMET-SA SRL, STR.

SFÂNTUL CONSTANTIN NR. 24
A, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

uleiuri din VALAHIA
since 1994

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:Alb, negru, verde
(RGB 141,198,63)

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

29. Uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 01712 (111)176755
(151) 04/03/2021
(732) IONUT ALEXANDRU BOANGIU,

STR. CODRII NEAMŢULUI NR. 70,
BL. N18, SC. E, AP. 42, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032434, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01713 (111)176966
(151) 04/03/2021
(732) ONE DREAM SPECIAL SRL, STR.

NICOLAE G. CARAMFIL 40 B,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DREAMSTOCK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2021 01719 (111)176967
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
18.05.01

(591) Culori revendicate:albastru adeschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01721 (111)176968
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
18.05.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

306C, 2728C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de

(210) M 2021 01722 (111)176969
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.
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vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01724 (111)176970
(151) 04/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

306C, 2728C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 01730 (111)176971
(151) 04/03/2021
(732) ROMANIAN OBSTACLE COURSE

RACING ASSOCIATION -
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE
SPORTURI CU OBSTACOLE,
STRADA DONATH, BLOC XIII, SC.
D, ETAJ 4, AP. 58, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

SPORTURI CU
OBSTACOLE OCR. NINJA.

ADVENTURE RACING

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.01; 26.01.16; 26.01.18

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

28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────
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(210) M 2021 01739 (111)176972
(151) 09/03/2021
(732) PARLAPAN RAZVAN GABRIEL -

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. IARBA CAMPULUI NR.
57, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PR BIROU PROIECTARE
ŞI CONSULTANŢĂ ING.

PARLAPAN RĂZVAN GABRIEL

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.04

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

clase:
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.

───────

(210) M 2021 01742 (111)176973
(151) 05/03/2021
(732) SC PAMBAC SA, CALEA

MOINESTI NR. 14, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, BACAU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

PAMBAC BOGATĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
26.11.12; 26.13.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, gri,
alb

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

30. Produse de brutărie , faină de grâu , mălai,
griș, pesmet, aluături împletite prăjite.

───────
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(210) M 2021 01743 (111)176974
(151) 05/03/2021
(732) S.C. EXQUISITE S.R.L., BLD.

CHIMIE NR.14, AP. BIROUL
10, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STRADA ZAHARIA STANCU
NR. 8E, BL. 9, AP. P03, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Exquisite
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

26.11.06; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru închis, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

pentru fibre, mașini de cartonare, mașini de
introdus articole în plicuri (mașini de ambalare),
mașini de îmbuteliat, mașini de împachetare,
mașini de împachetare prin înfășurare folosite
la aplicarea de material plastic pe încărcăturile
așezate pe paleți, mașini de împachetare prin
înfășurare folosite la aplicarea foliilor adezive
pe încărcăturile așezate pe paleți, mașini de
împachetare prin înfășurare folosite la aplicarea
foliilor de plastic pe încărcăturile așezate pe
paleți, mașini pentru umplerea recipientelor,
mașini pentru umplerea cutiilor de carton,
mașini pentru umplerea aerosolilor, mașini
pentru sigilarea recipientelor, mașini pentru
rebobinarea firelor de mătase, mașini pentru
pârlirea firelor, mașini pentru plierea clapelor,
mașini pentru pachete de vid, mașini pentru
legarea baloților de paie, mașini pentru glasat
carnea, mașini pentru etanșarea recipientelor
pentru ambalare, mașini pentru etanșarea
pungilor după umplere, mașini pentru despicarea
și pieptănarea firelor, mașini pentru bobinarea
firelor, mașini pentru asamblarea ambalajelor,
mașini pentru ambalarea brânzei, mașini pentru
ambalarea articolelor de îmbrăcăminte, mașini
industriale pentru umplerea sacilor, mașini
de sigilat la cald, mașini de umplut saci,
mașini de urzit fire, mașini folosite la sigilarea
cutiilor de carton care conțin alimente, mașini
de pus capace pentru aerosoli, mașini de
lipit pungi, mașini de legare a firelor din
mătase, unelte pentru ambalare (utilaje), mașini
de sigilat sticle , mașini de pus dopuri la
sticle, prese de balotat fân (mașini), mașini-
unelte pentru folosire în procesul de ambalare,
mașini și echipamente de ambalare, mașini
semi-automate pentru înfășurarea cu benzi
adezive a cutiilor, mașini semi-automate pentru
împachetare cu benzi, mașini semi-automate
pentru ambalare în film plastic, mașini robotizate
pentru etichetare, mașini robotice de ambalat,
mașini pneumatice de legat snopi, mașini pentru
umplerea recipientelor pentru ambalare.

───────

clase:
7. Mașini de îmbuteliere, mașini pentru mișcare
și manevrare, aparate robotizate pentru
manipularea materialelor, aparate de manipulare
automată, mașini de împachetat, aparate
electrice de sigilat pungi, aparate electrice de
uz casnic pentru ambalarea alimentelor în vid,
aparate electrice pentru sigilarea materialelor
plastice (ambalare), aparate pentru aplicarea
etichetelor cu cod de bare, compactoare de
saci (mașini), mașini de etanșat de uz industrial,
instalații de ambalare (mașini), instalații pentru
ambalare în vid (mașini), mașini compactoare,
mașini de ambalare pentru alimente, mașini
de ambalat în doze și conserve, mașini de
ambalat în saci, mașini de ambalat în vid,
mașini de aplicare a capacelor la sticle, pentru
alimente și băuturi, mașini de aplicat benzi
de ambalare, mașini de bobinare a firelor de
mătase, mașini de capsulare, masini de suflat
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(210) M 2021 01744 (111)176975
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TRIQ
(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Lentile pentru ochelari, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01745 (111)176976
(151) 05/03/2021
(732) INFO WORLD S.R.L., STRADA

INTRAREA GLUCOZEI NR.
37-39, TRONSON III, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

info world CONNECTING
HEALTHCARE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu, gri

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

2. Produse pentru prevenirea coroziunii și
a deteriorării lemnului, coloranți, nuanțatori,
cerneluri pentru tipărire, marcare și gravare,
rășini naturale în stare brută, metale sub formă
de folie și pulbere pentru utilizare în vopsire,
decorare, tipărire și artă.
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere.
37. Servicii de instalații și reparații.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 01746 (111)176977
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, STRADA VADU PARULUI
NR. 212, JUDEȚUL PRAHOVA,
ALBESTI-PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

AlaniE
(531) Clasificare Viena: 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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9. Lentile pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01747 (111)176978
(151) 05/03/2021
(732) TSN PAN 2020 S.R.L., STRADA

NERVA TRAIAN NR. 14, BL. M36,
SC. 3, ET. 2, AP. 28, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TIME 4 PIZZA Bakery

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.14; 17.01.07

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(Pantone Y100), albastru (Pantone
C94, Pantone M87)

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

30. Pizza, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza.
39. Livrare pentru pizza, livrare și depozitare de
bunuri.
43. Servicii oferite de pizzerie.

───────

(210) M 2021 01749 (111)176979
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, VADU PARULUI 212,
JUDEȚUL PRAHOVA, ALBESTI-
PALEOLOGU, 062382, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Grosso

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Lentile pentru ochelarii, tocuri pentru ochelari
de vedere și de soare, rame pentru ochelari de
vedere și ochelari de soare.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────
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(210) M 2021 01750 (111)176980
(151) 05/03/2021
(732) CONSTANTIN AURELIAN

ANDREI, VADU PARULUI 212,
JUDEȚUL PRAHOVA, ALBESTI-
PALEOLOGU, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FERRÉT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Rame pentru ochelari de vedere și ochelari
de soare, tocuri pentru ochelari de vedere și de
soare, lentile pentru ochelari.
21. Cârpă pentru ochelari.

───────

(210) M 2021 01752 (111)176981
(151) 05/03/2021
(732) TRANSILVANIA FOOD COMPANY,

STR. PRINCIPALA NR. 354,
JUDEȚUL MUREȘ, SAT SASCHIZ,
COMUNA SASCHIZ, 547510,
MUREȘ, ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING -
N.P.C., O.P.1 C.P. 298, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500500, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KASPERS

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.11.02;
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, băuturi pe bază de lapte sau cu
conținut predominant de lapte.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făina și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetãrie,
înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri, condimente,
gheață, băuturi pe bază de cafea, cacao,
ciocolatã, cereale preparate pentru consumul
uman respectiv: fulgi de ovăz sau alte cereale
preparate.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri
și alte produse nonalcoolicepentru prepararea
băuturilor.
33. Bãuturi alcoolice, cu excepția berii.

───────
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(210) M 2021 01757 (111)176982
(151) 05/03/2021
(732) CHILLI IDEAS SRL, STR. ŞTIRBEI

VODĂ NR.114-116, CLADIREA
DOMUS II, ETAJ 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010119, ROMANIA

(540)

yourlogo

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.15.09;
26.04.16; 29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:Roşu (Pantone
7711C), Alb

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 01762 (111)177312
(151) 08/03/2021
(732) ASOCIATIA INTERNATIONALILOR

DE RUGBY - ROMANIA, STR.
PROLETARULUI NR. 33, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Asociatia Internationalilor de
Rugby - Romania, A.I.R.R.

(531) Clasificare Viena: 05.03.02; 21.03.01;
24.07.01; 29.01.15; 27.05.17

(591) Culori revendicate:Verde, auriu, galben,
albastru, roşu, gri

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

41. Activităţi sportive.
───────
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(210) M 2021 01763 (111)176983
(151) 05/03/2021
(732) RATUR TRANS SRL, STR.

TĂBĂCARI, BL. 8A, PARTER, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Cuptorul Lagunei

(531) Clasificare Viena: 07.03.25; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pizza, pizza proaspătă, pizza preparată,
pizza refrigerată, pizza (preparată), pizza
conservată, pizza congelată, sosuri pentru pizza,
aluat pentru pizza, pizza împăturită (calzone),
blaturi de pizza, blat de pizza, pizza fără gluten,
amestecuri de pizza, crusta de pizza, paste
pentru încorporare în pizza, pizze negătite,
sandvișuri, hamburgeri (sandvișuri), sandvișuri
cu crenvurști, hot dog (sandvișuri), sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu pește, înveliș pentru
sandvișuri, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin pește, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri care
conțin hamburgeri, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri care conțin file de pește, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, blaturi de pizza
coapte în prealabil, clătite, clătite americane,
crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
hamburgeri cu brânză, hamburgeri fiind gătiți și
introduși în chifle, hamburgeri introduși în chifle,
hamburgeri introduși în franzelă, hamburgeri
în pâine, lasagna, lipii cu pui, macaroane cu
brânză, mâncăruri alcătuite în principal din paste,
mâncăruri care includ paste, mâncăruri gătite,
uscate și lichide, în principal pe bază de orez,
mâncăruri pe bază de orez, mâncăruri pregătite
pe bază de orez, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) orez, mâncăruri preparate

pe bază de orez, mâncăruri preparate pe bază
de paste, mâncăruri preparate sub formă de
pizza, mâncăruri preparate în special pe bază de
paste, orez amestecat cu legume și carne de vită
(bibimbap), orez preparat învelit în alge marine,
paella, pâine cu umplutură, plăcinte, plăcintă cu
carne, plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne de pasăre sau
de vânat, plăcinte cu carne de porc, plăcinte cu
carne de pui, plăcinte cu carne tocată, plăcinte
cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte cu pește,
plăcinte cu vânat, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, plăcinte proaspete, prânzuri la
cutie constând din orez, cu carne, pește sau
legume adăugate, rizoto, rulouri de primăvară,
salate de paste, salată de macaroane, salată
de orez, sandviș din brânză topită, sandviș
din brânză topită și șuncă, sanvisuri continand
carne de pui, sendvișuri cu carne de curcan,
spaghete cu sos de roșii la conservă, brioșe cu
fructe, budinci, cozonaci, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), înghețate și dulciuri, produse
de cofetărie care conțin gem, produse de
cofetărie care conțin jeleu, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de lemn dulce, produse de cofetărie cu aromă
de mentă (nemedicinale), prăjituri pavlova cu
gust de alune, prăjituri pavlova preparate cu
alune, produse de cofetărie cu aromă de
praline, produse de cofetărie cu crema spumă,
produse de cofetărie cu gheață, produse de
cofetărie cu umpluturi lichide de fructe, produse
de cofetărie din ciocolată conținând praline,
produse de cofetărie din ciocolată nemedicinală,
produse de cofetărie din nuci, produse de
cofetărie din zahăr cu glazură de ciocolată,
produse de cofetărie dulci aromate, produse
de cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie înghețate care
conțin înghețată, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie și înghețate,
produse de patiserie din făină de cartofi, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
rulouri cu scorțișoară, specialități de patiserie,
sufleuri ca desert, tiramisu, vafe cu glazură de
ciocolată, deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
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înghețate, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată.
35. Administrare a afacerilor pentru restaurante,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
management de restaurant pentru terți, servicii
de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor (publicitate), servicii de marketing în
domeniul restaurantelor.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, servicii de
catering în exterior, servicii de catering pentru
școli, servicii de catering pentru spitale, servicii
de catering pentru firme, serviciu de catering
pentru instituții, servicii de catering pentru
cămine de bătrâni, servicii de catering pentru
centre de conferințe, servicii de catering pentru
case de oaspeți, servicii de catering pentru
centre rezidențiale cu asistență medicală, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering

pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
japoneze, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specifică bucătăriei spaniole,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de caritate, și anume furnizarea de
catering de alimente și băuturi, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului
la târguri, degustări și evenimente publice,
servicii de catering specializate în tăierea
jambonului pentru petreceri de căsătorie și
evenimente private, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii
de catering pentru instituții educaționale, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de fast-fooduri, servicii de restaurante fast-
food, servicii de fast food la pachet, servicii de
catering tip fast-food cu autoservire, rezervări
la restaurant, restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de informare
privind restaurantele, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurant cu
servire la pachet, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licență, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri
la restaurante, asigurarea de hrană și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), organizare de mese la hoteluri, pizzerii,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, preparare de mâncăruri,
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preparare de mâncăruri pentru alte persoane, pe
bază de subcontractare, prepararea alimentelor,
prepararea mâncării, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de bufet, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de cantină, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servire de alimente și băuturi, servire de alimente
și băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de băuturi alcoolice,
sevicii de baruri care servesc bere, snack-
baruri, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, servicii de cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii în
domeniul gustărilor.

───────

(210) M 2021 01769 (111)177239
(151) 05/03/2021
(732) GRUPPO MARMI IMPORT

EXPORT SRL, STR. ALEXANDRU
ODOBESCU, NR. 9B, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, 100342,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

CAMPING CORNER
BY CRASTO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.03.01;
26.11.08; 26.04.06

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

4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, lubrifianți
și unsori industriale, ceară și lichide, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, prelucrare administrativă pentru
comenzi de achiziție, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
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cu preparate pentru parfumare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale tipărite, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de iluminat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bere, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tutun, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu umbrele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, condiționarea și
purificarea aerului și a apei, producerea energiei,
aplicare de desene în relief pe suprafețe de
carton, aplicare de desene în relief pe suprafețe
de tablă, aplicare de modele în relief pe
suprafețe de hârtie, aplicare de monograme
pe îmbrăcăminte, asamblare de materiale la
comandă pentru terți, asamblare personalizată
de produse pentru terți, croitorie (confecții
la comandă), servicii de cusut artizanal și
croitorie, fabricare de elemente de construcție
din oțel la comandă, fabricare la comandă
de mobilier, fabricare la comandă de produse
de fierărie, fabricare la comandă de unelte
pentru alte persoane, fabricarea la comandă
de componente termoplastice, fabricație la
comandă de componente turnate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de sigilii,
gravarea șabloanelor, imprimare 3d, imprimare
personalizată a denumirilor și logotipurilor
de firme, de uz publicitar și promoțional,
pe produsele altor persoane, inscripționarea
panourilor indicatoare, îmbinarea componentelor
folosind adezivi, preparare personalizată de
suplimente alimentare pentru oameni, servicii de
gravare pentru ștampile, servicii de reproducere
în 3d, servicii de transfer de picturi (imprimare),
tâmplărie, ștanțarea metalelor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

996

(210) M 2021 01770 (111)177449
(151) 05/03/2021
(732) ORIGO MEDICAL DE SRL, SAT

SÂNCRAIU NR. 183, JUDETUL
CLUJ, COMUNA SÂNCRAIU,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

FARMASKIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0074BC)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste produse,
servicii de comercializare de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
comenzi online computerizate în legătură cu

produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
referitoare la produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizate pe un
site web, într-o rețea de telecomunicații globală
sau locală, furnizarea unui ghid de publicitate , de
căutare online, cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet referitor la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii in legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizare de recomandări pentru produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizare de informații prin internet privind
produsele medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
41. Servicii de publicare on-line cu excepția
textelor publicitare, publicare și editare de
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materiale tipărite cu excepția textelor publicitare,
editare de texte scrise, cu excepția textelor
publicitare, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare cu excepția textelor publicitare,
furnizare de imagini online nedescărcabile,
furnizare de poze online nedescărcabile,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de materiale video
on-line, nedescărcabile, furnizarea de informații
despre produsele medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, furnizarea de informații
despre produse si medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale prin intermediul
unei baze de date computerizate online,
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online în legătură cu produsele
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de scriere pentru bloguri în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
42. Găzduire de conţinut digital, şi anume
jurnale şi bloguri online în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
creare şi întreţinere de bloguri (pagini de internet
personale de tip jurnal) pentru terţi despre
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale

───────

(210) M 2021 01771 (111)177448
(151) 05/03/2021
(732) ORIGO MEDICAL DE SRL, SAT

SÂNCRAIU NR. 183, JUDETUL
CLUJ, COMUNA SÂNCRAIU,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ORIGO MEDICAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0074BC)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste produse, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale pentru produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
marketing de produse și servicii pentru
alte persoane in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de agenții de import-export, servicii de
intermediere în afaceri privind comercializarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de administrare
a afacerilor în domeniul sănătății în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
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consumabile medicale, gestiune administrativa
a cumparaturilor de produse on line pe
reteaua de internet, referitoare la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
gestiunea afacerilor comerciale în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de achiziţie, vânzare, import
şi export de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale pentru terți, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de asistență administrative
în domeniul sănătății, pentru gestionarea
stocurilor de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizarea
de recomandări consumatorilor, în scopuri
comerciale, de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, furnizarea de
asistență pentru produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, consiliere
comercială cu privire la produse în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, prezentări de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale
cu scop comercial, servicii de publicitate
pentru produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,

consumabile medicale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet in
legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale (publicitate),
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
prezentare de produse și servicii (în scopuri
promoționale/publicitare) in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
in legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea
pentru terți de produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor terți in legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii in legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, publicitate pentru produsele altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților
să vadă și să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianți în legătură
cu cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul anunțurilor
publicitare pe pagini de internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
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aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul unui program
preferențial pentru clienți în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de comunicare cu ajutorul bloggerilor
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri
cu legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale.
38. Difuzare şi transmisie de informaţii
prin reţele sau internet referitoare la
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, distribuire de date sau imagini
audiovizuale, printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
furnizarea accesului la blog-uri în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, furnizarea accesului la pagini web
în legătură cu produse medicale, dispozitive
medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, transmisie
de informații și imagini referitoare la produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
transmitere de informații în materie de produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
comunicare prin bloguri online în legătură cu
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale.
44. Servicii de furnizare de informații medicale
în legătură cu produse medicale, dispozitive

medicale pentru sănătate, echipamente si
accesorii medicale, aparate şi instrumente
medicale, consumabile medicale, servicii de
informații medicale furnizate pe internet,
furnizare de informații referitoare la medicină,
furnizare de informații în materie de sănătate,
furnizare de informații în materie de îngrijiri
medicale, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medical în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
consultanță și servicii de informații în legătură
cu produse medicale, dispozitive medicale
pentru sănătate, echipamente si accesorii
medicale, aparate şi instrumente medicale,
consumabile medicale, servicii de furnizare de
produse medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii consultative privind produsele
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale,
servicii de asistență tehnică medicală privind
produsele medicale, dispozitive medicale pentru
sănătate, echipamente si accesorii medicale,
aparate şi instrumente medicale, consumabile
medicale, servicii de informare și consiliere
cu privire la sănătate în legătură cu produse
medicale, dispozitive medicale pentru sănătate,
echipamente si accesorii medicale, aparate şi
instrumente medicale, consumabile medicale.

───────

(210) M 2021 01773 (111)176984
(151) 05/03/2021
(732) DISTILAND MARAMURES SA,

STR. SOMES NR.44, JUDETUL
MARAMURES, SEINI, 500198,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. 9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PLOSCA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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33. Lichior de anason, lichior de aniset, aperitive
alcoolice, arak , arac, băutură alcoolică distilată
pe bază de grâne, băuturi alcoolice, cu excepţia
berii, băuturi alcoolice care conţin fructe, bitter,
coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri, curacao,
lichioruri şi spirtoase, digestive, băuturi distilate,
esenţe alcoolice cu excepția uleiurilor esențiale,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel - mied, kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, alcool
din orez, rom, sake, bauturi spirtoase, vodcă,
whisky, vin.

───────

(210) M 2021 01779 (111)176985
(151) 06/03/2021
(732) IPERCOMP EXIM, STR. TRAIAN

VUIA NR. 97, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400396, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING, STR.
DUNARII NR. 25, AP.5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DERBY

(531) Clasificare Viena: 27.05.04
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

combustibili (inclusiv benzină și motorină pentru
motoare).
6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, părţi de automobile şi accesorii,
roţi de maşină, cauciucuri, părţi şi accesorii
pentru vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă.
17. Cauciuc, gumă, azbest, mică, inclusiv silicon
și produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanare, de umplutură, materiale
izolante.
27. Covorașe auto.

───────

clase:
1. Aditivi pentru carburanți auto.
2. Coloranți, lacuri și vopsele, produse pentru
prevenirea  coroziunii  și  a  deteriorării  lemnului,
materiale pentru vopsit, inclusiv diluanți.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
4. Uleiuri și unsori industriale, lubrifianți, produse
pentru absorția, umezirea și legarea prafului,
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(210) M 2021 01782 (111)176986
(151) 06/03/2021
(732) DAVIES DELIVERY, STR. BȂRC

1 NR.10B, AP.2, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400401, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING SRL,
STR. DUNARII NR.25, AP.5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CRUNCHERY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrarea de produse alimentare la domiciliu.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de alimentaţie publică cu livrare la
domiciliu(exceptând transportul acesteia).

───────

(210) M 2021 01784 (111)177036
(151) 07/03/2021
(732) PIXEL DENTAL LAB SRL,

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
NR. 144, BL.ST2,SC.B,AP.46,
JUD CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Pixel Dental Lab

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate la
fabricarea dinților artificiali, instrumente utilizate
pentru fixarea dinților artificiali, dispozitive
pentru calmarea durerilor provocate de
erupția dinților, aparate ortodontice (aparate
dentare) pentru îndreptarea dinților, dispozitive
pentru îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate pentru utilizare în reconstrucția dinților,
ustensile electrice utilizate de către medici
stomatologi pentru îngrijirea dinților, coliere
pentru dentiție pentru ameliorarea durerilor
cauzate de erupția dinților, folie extensibilă
pentru izolarea dinților în timpul lucrărilor
dentare, aparate pentru șlefuirea dinților utilizate
de medici stomatologi

STR. NUFERILOR NR.40-48,
BL.B2, SC.G, ET.P, AP.1, CAM.1,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA
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44. Stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, stomatologie

───────

(210) M 2021 01787 (111)176987
(151) 08/03/2021
(732) LILIANA VLAS, STR.

MARINARILOR NR. 24, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

URGENT FARM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, material de sutură.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 01788 (111)177357
(151) 08/03/2021
(732) CRISTIAN PUIAC, STR.

LUCEAFĂRULUI NR. 2A, AP. 18,
JUDEŢ MUREŞ, TÎRGU MUREȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

OPUS

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
promovarea manifestărilor şi activităţilor
culturale.
41. Educație, divertisment, furnizarea de
instruire, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 01789 (111)177505
(151) 08/03/2021
(732) LEROY MERLIN ROMANIA SRL,

STRADA ICOANEI NR. 11 - 13, ET.
2, 3 SI 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) IACOB DRAGOS - CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
2 GRANICERI, BL. 22, SC. A, ET. 1,
AP. 6, JUDEŢ SUCEAVA, FALTICENI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Leroy Merlin.
Pentru case fericite.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Postare de afişe publicitare (afișaj),
agenții de publicitate, campanii de marketing,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, crearea
materialului publicitar, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de concepte de
marketing, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
dezvoltare de conceptii de publicitate, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de strategii
și concepte de marketing, furnizare de informații
de marketing, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
marketing afiliat, marketing comercial (în afară
de comercializare), marketing de produse,
marketing de referință, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
întocmire de planuri de marketing, marketing
destinat unui anumit scop, marketing digital,
marketing direct, marketing financiar, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de lansări de produse, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și plasare de reclame, plasare de reclame,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
producție de clipuri publicitare pentru radio,
producție de material publicitar, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de reclame
cinematografice, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, producție de înregistrări
audio în scopuri publicitare, producție de
înregistrări de sunet în scopuri publicitare,
producție de înregistrări video în scopuri
de marketing, producție de înregistrări video
în scopuri publicitare, producție de reclame
radio, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
computerizată de afaceri, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive

internaționale, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, publicitar (pregătirea de texte-
e), publicitate, publicitate cu răspuns direct,
publicitate de tip pay-per-click (ppc), publicitate
în cinematografe, publicitate în presa de
interes general și în presa de specialitate,
publicitate în reviste, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pe peliculă
cinematografică, publicitate pe taxi, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate
în sectorul transport și livrare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate pentru site-urile web ale
firmelor, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
promoțională pentru proiecte de explorare,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de materiale
publicitare, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate exterioară, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
pentru comercializarea de produse noi, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, servicii de publicitate
și de promovare, servicii de publicitate și de
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promovare de vânzări, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de publicitate
și reclamă, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare în materie
de prestații comerciale, servicii publicitare și
de promovare, servicii de comunicare cu
ajutorul bloggerilor, publicitate prin intermediul
bloggurilor si bloggerilor, publicitate prin afisare
în cadrul semnăturii electronice a e-mail-
ului, publicitate prin interediul rețelelor de
socializare on-line, publicitate prin intermediul
motoarelor de cautare pe internet, publicitate
pe website-ul propriu și/sau al colaboratorilor,
publicitate prin intermediul site-urilor on-line care
permit încărcarea și vizualizarea videoclipurilor
distribuite de utilizatorii săi, publicitate in toate
mediile de comunicare online, publicitate pe
website-uri, publicitate pe canale sociale on-
line, publicitate prin relatii publice, publicitate prin
articole online, publicitate prin articole in ziare
si reviste, publicitate in magazine, publicitate
stradală.

───────

(210) M 2021 01794 (111)177592
(151) 08/03/2021
(732) AGROBOG STAR S.R.L., ALEEA

1 IUNIE NR. 4, BLOC B5, AP. 2,
JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Ana's Apartments
in Silver Mountain

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

43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 01795 (111)176988
(151) 08/03/2021
(732) S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D, ALEEA FRAȚII
BUZEȘTI NR. 11, ET. P, AP. 45,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Ronțăieli
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Nuci procesate, nuci caju procesate, fistic
procesate, migdaie procesate, alune procesate,
alune de pădure procesate, arahide procesate,
nuci de cocos procesate, castane prăjite,
uscate, sărate, condimentate, glasate, acoperite
cu glazură și preparate, fructe și legume
conservate, uscate și preparate, produse din
legume și cartofi extrudate și granulate și altfel
fabricate sau preparate, seminței preparate,
produse din ghimbir ca fructe uscate, unt de
arahide.
30. Batoane din cereale, batoane din cereale
bogate în proteine, batoane mușii, constând în
principal din nuci, fructe uscate, semințe de
cereaie prelucrate, tapioca, manioc procesat,
orez, porumb procesat, grâu sau alte produse
cerealiere extrudate și granulate și altfel fabricate
sau prelucrate, produse din ghimbir, ca produse
de cofetărie și jeleuri de fructe, biscuiți aromați,
fursecuri și covrigi, nuci învelite în ciocolată,
ciocolată și produse din ciocolată, lemn dulce,
extracte de ierburi pentru alimente (condimente).
31. Nuci, fistic, migdale, alune, arahide, castane
și semințe, neprocesate, alge neprocesate
pentru consum uman, ciuperci si trufe proaspete.

───────
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(210) M 2021 01796 (111)176989
(151) 08/03/2021
(732) SC MISAVAN TRADING S.R.L.,

COMUNA VOINEȘTI, JUDEȚUL
IAȘI, VOINEȘTI, IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PĂUNEȚ
ALEXANDRINA, STRADA SPLAIUL
BAHLUI NR.29, BL. B5, SC.A, AP.7,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

Misavan TRECEM
ROMÂNIA PE CURAT

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
3. Detergenți, alții decât cu utilizare în procesele
de fabricare și în scopuri medicinale.
4. Lumânări aniversare.
5. Produse sanitare de uz medical, șervețele
igienice, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, insecticide, odorizante (altele
decât cele de uz personal).
16. Articole de hârtie, șervețele de masă din
hârtie, hârtie igienică, prosoape de hârtie, pungi
de ambalaj din hârtie sau material plastic, saci
menajeri.
17. Folii din material plastic pentru uz agricol.
21. Mănuși menaj, lavete și bureți, produse de
plastic (de bucătărie sau menaj), pahare, farfurii,
paie pentru degustarea de băuturi.
24. Fețe de masă din material textil, șervețele
imprimate din material textil.
28. Baloane pentru petreceri, confetti, coifuri
pentru petreceri, fluiere (articole de jucării),
stegulețe (articole de jucării), bannere
decorative, ghirlande decorative pentru
petreceri.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
din clasele 03, 04, 05, 16, 17, 21,24,

28, (cu excepția transportului lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, comercializarea produselor on-line și en-
detail, servicii de agenții de import-export cu
aceste produse.

───────

(210) M 2021 01797 (111)176990
(151) 08/03/2021
(732) SOCIETATEA ALFA OMEGA TV

PRODUCTION S.R.L., STRADA
AUREL POP NR. 8, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

ALFA OMEGA TV
INTERNAȚIONAL

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, gri (Pantone

Cool Gray 1C), albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 01799 (111)176991
(151) 24/03/2021
(732) BIROU EXECUTOR

JUDECATORESC TUDORACHE
AURELIAN, STR. MARIA ROSETTI
NR. 6, CLADIREA ROSETTI
TOWER , PARTER, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ALPHA NOT PRELUARE
NOTIFICĂRI ONLINE B.E.J.
TUDORACHE AURELIAN

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.11.02;
27.05.01

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

9. Software pentru planificare, software de
editare, aplicații software descărcabile, software
pentru gestiunea documentelor, software pentru
tehnoredactare computerizată.
42. Servicii de întreținere de software, servicii
IT, servicii de proiectare, servicii de testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2021 01801 (111)176992
(151) 08/03/2021
(732) STACK POST&LOGISTICS S.R.L.,

STRADA ANA IPĂTESCU NR. 44,
CONSTRUCȚIA C6, JUDEȚUL
ILFOV, SAT JILAVA, COMUNA
JILAVA, ILFOV, ROMANIA

(540)

STACKCURIER

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 03.07.17;
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis

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

35. Servicii de prelucrare de date în domeniul
transporturilor, servicii de administrare a
afacerilor în domeniul transporturilor, gestiunea
programelor de rambursare pentru alte
persoane, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
directă prin poștă, publicitate directă prin poștă
pentru atragerea de noi clienți și menținerea
bazei de clienți existente, publicitate online,
servicii de publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
analiză și cercetare de piață, analiză comercială,
servicii de informare și cercetare de piață,
managementul și administrarea afacerilor.
38. Servicii de mesaje scurte (SMS), furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
mesaje electronice, transmisie de mesaje
electronice, transmisie de mesaje prin mijloace
electronice, comunicații prin terminale de
calculator, transmitere de mesaje și de imagini cu
ajutorul calculatorului, servicii de telecomunicații.
39. Transport prin curier, servicii de curierat,
servicii de curierat (călătorii -), servicii de curierat
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(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare
de colete prin curier, livrare de corespondență
prin curier, livrare de colete prin curierat, servicii
de curierat pentru mărfuri, servicii de curierat
pentru mesaje, servicii postale și de curierat,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de curierat pentru transportul de marfă, servicii
de curierat pentru livrarea de mărfuri, servicii
de curierat pentru livrarea de pachete, servicii
de curierat pentru livrarea de colete, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii de
informare computerizată privind transporturile,
servicii consultative privind urmărirea produselor
în tranzit (informații referitoare la transporturi),
distribuirea de colete, depozitare de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
ridicării de colete, transport de colete în 24h,
servicii de colectare de colete, servicii de primire
a coletelor, livrare pe cale rutieră de colete,
livrare de colete pe cale terestră, ridicare și
livrare de colete și produse, servicii de localizare
și urmărire de scrisori și colete, colectare,
transport și livrare de produse, documente,
colete și corespondență, logistică de transport,
informații în domeniul transportului, depozitare
temporară de livrări.

───────

(210) M 2021 01809 (111)176798
(151) 08/03/2021
(732) BAZINGA SRL, STR. GLĂDIŢEI

NR.42, BL.T7, ET.11, AP.1102,
CAMERA 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WHITE LINES
PROFESSIONAL DENTISTRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.10;
29.01.04; 29.01.08

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

clase:
5. Materiale pentru amprenta dentară, material
pentru umplerea dinţilor, materiale pentru dinţi
artificiali, materiale pentru restaurarea dinţilor,
materiale dentare din porţelan, materiale pentru
repararea dinţilor, porţelan pentru proteze
dentare, abrazivi dentari, cauciuc pentru uz
stomatologic, adezivi pentru protezele dentare,
amalgame dentare, cimenturi dentare, lac
dentar, masticuri dentare, amalgame dentare
din aur, pansamente, medicale, materiale
pentru plombarea dinţilor, materiale dentare
pentru obturarea dinţilor, materiale dentare
pentru plombarea dinţilor, produse medicinale
pentru curăţarea dinţilor, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, paste de dinţi
medicamentoase, ceară de mulaj pentru
stomatologi, apă de gură pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
medicale, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, alcaloizi pentru
scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
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medicale, astringenţi pentru scopuri medicale,
anestezice, analgezice, antiseptice, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, bumbac aseptic, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate bacteriologice pentru uz medical
şi veterinar, preparate biologice pentru
scopuri medicale, bandaje pentru pansament,
biocide, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, camfor pentru scopuri
medicale, cloroform, colagen pentru scopuri
medicale, comprese, spray-uri de răcire pentru
scopuri medicale, beţişoare din bumbac pentru
scopuri medicale, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, preparate pentru spălat de uz
medical, săpun cu conţinut medicamentos,
dezinfectanţi igienici, dezinfectanţi, preparate
enzimatice pentru scopuri medical, enzime
pentru scopuri medicale, cutii de prim-
ajutor, umplute, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, glucoză pentru scopuri medicale,
gelatină pentru scopuri medicale, glicerina
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
medicale, gumă pentru scopuri medicale,
creioane hemostatice, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hidrastinină,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
iodoform, izotopi pentru scopuri medicale, apă
de plumb/apă Goulard, alifii, alifii mercuriale,
fibre pentru scopuri medicale, medicamente
pentru uz stomatologic, moleschin pentru
scopuri medicale, nervine, materiale injectabile
de umplutură dermică, pastă de dinţi medicinală,
umpluturi pentru cavităţi osoase formate din
ţesuturi vii, cilindri pentru oxigen, cu conţinut,
pentru uz medical, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
substanţe nutritive pentru microorganisme,
oxigen pentru scopuri medicale, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
fitoterapeutice pentru scopuri medicale, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, seringi
preumplute pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru
scopuri medicale, radiu pentru scopuri medicale,
hârtie indicatoare pentru scopuri medicale,
sedative/tranchilizante, seruri, sicativi (agenţi

10. Proteze/seturi de dinţi artificiali, dinţi
artificiali, coroane pentru dinţi, implanturi
dentare, părţi artificiale pentru dinţi, protecţii
pentru dinţi, de uz medical, instrumente
utilizate la fabricarea dinţilor artificiali, aparate
utilizate la fabricarea dinţilor artificiali, materiale
stomatologice pentru duplicarea mulajelor de

de uscare) pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, solvenţi pentru
îndepărtarea plasturilor adezivi, soporifice,
pansamente chirugicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din ţesuturi vii, adezivi chirurgicali,
tincturi pentru scopuri medicale, preparate
pe bază de vitamine, bureţi cicatrizanţi,
vată pentru scopuri medicale, agenţi corozivi
pentru tratarea suprafeţei dinţilor, materiale
compozite dentare, preparate pentru facilitarea
erupţiei dinţilor, materiale stomatologice pentru
duplicarea mulajelor de dinţi, materiale sintetice
de uz dentar pentru plombarea dinţilor, materiale
ceramice de uz dentar pentru plombarea
dinţilor, preparate şi articole dentare şi produse
medicinale pentru îngrijirea dinţilor, metale
fasonate pentru stomatologie, antibiotice pentru
utilizare în stomatologie, răşini sintetice utilizate
în stomatologie, amalgam dentar, răşini dentare,
aliaje dentare, ceramică dentară, masticuri
dentare, cimenturi dentare, ceară dentară,
cimenturi dentare, lacuri dentare, preparate
şi articole dentare şi produse medicinale
pentru îngrijirea dinţilor, ceară dentară pentru
prepararea mulajelor dentare, adezivi de uz
dentar, cauciuc de uz dentar, abrazivi de uz
dentar, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru profilaxie dentară, material
pentru proteze dentare, compozite pentru
restaurare dentară, lacuri dentare utilizate în
restaurarea dentară, materiale pentru punţi
dentare, materiale de căptuşire de uz dentar
(pentru protejarea pulpei dentare), alginat
ortodontic
pentru amprentă dentară, materiale dentare
pentru obturarea dinţilor, materiale dentare
pentru plombarea dinţilor, aliaje metalice pentru
reconstrucţii dentare, agenţi de sigilare de
uz dentar, materiale de fixare de uz dentar,
dezinfectanţi pentru aparate şi instrumente
dentare, reactivi de colorare pentru detectarea
plăcii dentare, materiale sintetice de uz dentar
pentru plombarea dinţilor, materiale ceramice de
uz dentar pentru plombarea dinţilor, materiale
ceramice folosite la reconstrucţia protezelor
dentare, aliaje de metale preţioase ca implanturi
dentare, cimenturi dentare pe bază de răşină,
medii de contrast utilizate la aparate medicale cu
ultrasunete, substanţe radiologice de contrast de
uz medical.
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dinţi, portamprente dentare, proteze dentare
parţiale, freze dentare, pivoţi pentru dinţii
artificiali, aparate şi instrumente dentare,
aparate dentare, electrice, protecţii dentare
pentru uz stomatologic, inele pentru dentiţie,
aparate ortodontice, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, benzi de cauciuc ortodontice,
maxilare artificiale, piele artificială pentru
scopuri chirurgicale, implanturi (proteze) folosite
în stomatologie, aparate pentru utilizare
în ortodonţieaparate de anestezie, fotolii
stomatologice, măşti de anestezie, bandaje,
elastice, paturi special concepute pentru
scopuri medicale, implanturi biodegradabile
de fixare a oaselor, analizoare pentru
măsurarea grăsimii corporale, aparate pentru
monitorizarea compoziţiei corporale, brăţări
pentru scopuri medicale, canule, truse pentru
instrumente utilizate de medici, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, catetere,
clipsuri, chirurgicale, compresoare (chirurgicale),
comprese de răcire pentru prim ajutor,
plasturi de răcire pentru scopuri medicale,
pense auriculare, aparate pentru masajul
estetic, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru scopuri medicale, aparate terapeutice
cu aer cald, aparate cu vibraţii cu aer
cald pentru scopuri medicale, inhalatoare
cu hidrogen, seringi hipodermice, dispozitive
implantabile de administrare subcutanată a
medicamentelor, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, elevatoare pentru pacienţi/
elevatoare pentru ridicarea pacienţilor, bisturie
pentru scopuri chirurgicale, lămpi pentru scopuri
medicale, lasere pentru scopuri medicale,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM) pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
aparate de masaj, măşti utilizate de către
personalul medical, aparate şi instrumente
medicale, aparate de microdermabraziune, fire-
ghid medicale, oglinzi pentru stomatologi,
ace pentru scopuri medicale, aparate pentru
exerciţii fizice de uz medical, lămpi cu cuarţ
pentru scopuri medicale, aparate radiologice
pentru scopuri medicale, monitoare radiologice
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, foarfeci pentru
chirurgie, fierăstraie pentru scopuri chirurgicale,
atele, chirurgicale, bureţi chirugicali, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, aparate şi instrumente
chirurgicale, ace de sutură, materiale de

sutură, fire de sutură, chirurgicale, seringi
pentru scopuri medicale, lămpi cu raze
ultraviolete pentru scopuri medicale, aparate
de vibromasaj, halate pentru examinarea
pacienţilor, inele biomagnetice de uz terapeutic
sau medical, măşti faciale terapeutice, lămpi
curative de uz medical, materiale de umplere
a golurilor din structura osoasă, realizate
din materiale artificiale, aparate cu raze X
pentru scopuri medicale, fotografii cu raze X
pentru scopuri medicale, tuburi cu raze X
pentru scopuri medicale, aparate şi echipamente
de producere a razelor X, pentru scopuri
medicale, chei de culori pentru culoarea dinţilor,
aparate pentru utilizare în reconstrucţia dinţilor,
instrumente utilizate pentru fixarea dinţilor
artificiali, aparate utilizate pentru fixarea dinţilor
artificiali, dispozitive pentru îndreptarea dinţilor
(aparate ortodontice), aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinţilor,
aparate pentru şlefuirea dinţilor utilizate
de medici stomatologi, dispozitive pentru
calmarea durerilor provocate de erupţia dinţilor,
folie extensibilă pentru izolarea dinţilor în
timpul lucrărilor dentare, ustensile electrice
utilizate de către medici stomatologi pentru
îngrijirea dinţilor, coliere pentru dentiţie pentru
ameliorarea durerilor cauzate de erupţia
dinţilor, inele de dentiţie pentru ameliorarea
durerilor provocate de erupţia dentară, piese
protetice pentru stomatologie, instrumente
endodontice, articulatoare dentare, suporturi
dentare, sonde dentare, punţi dentare, pivoţi
dentari, excavatoare dentare, spectrocolorimetre
dentare, turbine dentare, gutiere dentare,
pivoţi dentari, protecţii dentare de uz dentar,
sonde dentare pentru tratamente dentare,
instrumentar dentar manual, lămpi pentru
tratament dentar, spatule pentru amalgam
dentar, alezoare dentare, vârfuri pentru
freze dentare, aparate dentare de detartraj,
separatoare dentare pentru radiografii, cleşti
de uz tehnico-dentar, dispozitive pentru
confecţionarea modelelor dentare, dispozitive
pentru duplicarea radiografiilor dentare, onlay-
uri (restaurări dentare indirecte) aparate dentare
cu raze X, aparate dentare pentru aliniere
paralelă, aparate pentru vizualizarea imaginilor
dentare, stimulatoare interdentare utilizate în
tratamentul dentar, roţi de tăiere de uz dentar,
discuri pentru şlefuire de uz dentar, discuri
de tăiere de uz dentar, dispozitive de găurire
de uz dentar, colimatoare pentru aparate de
radiografii dentare, perii interdentare utilizate
în tratamente dentare, cleme dentare pentru
fixarea danturii preexistente, pivoţi din materiale
preţioase pentru uz dentar, aparate cu jet
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de pulbere de uz dentar, aparate dentare
pentru tratarea apneei de somn obstructive,
folie extensibilă pentru izolarea dinţilor în timpul
lucrărilor dentare, scobitori cu aţă dentară,
altele decât cele de uz personal, lasere de
uz medical, lasere care produc fascicule laser
pulsatorii (de uz medical), instrumente medicale
prevăzute cu laser, bisturie cu laser de uz
medical, lasere cu fibre optice de uz medical,
aparate pentru aplicarea razelor laser, de uz
stomatologic, aparate medicale cu ultrasunete,
aparate pentru terapia cu ultrasunete, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, de uz medical,
aparate de diagnosticare cu ultrasunete, de
uz chirurgical, aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, pentru uz stomatologic, aparate
de investigaţii medicale radiologice, aparate
radiologice de uz medical, casete pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, rame pentru
filme radiologice pentru uz stomatologic.
35. Servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele
sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, servicii de vânzare cu ridicata pentru
preparatele sanitare, veterinare şi farmaceutice
şi pentru proviziile medicale, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea indexurilor de informaţii pentru
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de marketing în domeniul stomatologiei,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, investigaţii privind afacerile,
evaluări ale afacerilor, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
asistenţă în managementul afacerilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
publicitate, publicitate prin poştă, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, închirierea
spaţiului publicitar, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, marketing
cu public ţintă, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata în domeniul
stomatologiei şi serviciilor de cosmetica si igienă
dentară, servicii de telemarketing, organizarea

de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
perclick, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni.
44. Servicii stomatologice, servicii oferite
de clinici dentare, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informaţii despre
stomatologie, servicii de igienă dentarâ, servicii
de anestezie dentară, servicii de ortodonţie,
servicii de albire a dinţilor, servicii de curăţare
a dinţilor, servicii de realizarea coroanelor,
servicii de stomatologie estetică, servicii de
montare de pietre preţioase în proteze dentare,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, îngrijire, medicală,
servicii de medicină alternativă, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic şi
tratament furnizate de laboratoare medica|e,
examinare medicală
(screening), servicii de aromaterapie, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de telemedicină, servicii
de terapie
servicii de întindere a pielii cu laser,
fumizare de terapii cu laser pentru tratarea
afecţiunilor medicale, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, analiză cosmetică,
servicii de cosmetică, îngrijire cosmetică pentru
persoane.

───────
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(210) M 2021 01810 (111)176739
(151) 08/03/2021
(732) OTP BANK ROMANIA S.A.,

CALEA BUZEȘTI NR. 66-68,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OTP POSibil

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09

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

clase:
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, și reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, software pentru
computere, mașini și dispozitive de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor și
calculatoare, computere și dispozitive periferice
pentru computere, mașini de numărat și
sortat bani, chei criptografice descărcabile
pentru primit și cheltuit criptomonede, portofele
electronice descărcabile, terminale pentru
cârduri de credit, dispozitive de memorie pentru
calculatoare, terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, programe,
platforme și aplicații software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, în legătură cu
operațiuni financiare și bancare, fișiere de
imagini și/sau muzică, grafice descărcabile, în
legătură cu operațiuni financiare și bancare,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
computere și dispozitive periferice pentru
computere, cârduri cu circuite integrate [cârduri
inteligente] / cârduri inteligente [cârduri cu
circuite integrate], cârduri magnetice codate,
dispozitive pentru citirea cârdurilor, dispozitive
de intercomunicare, Monitoare [hardware
pentru calculatoare], Cititoare [echipament de
procesare a datelor], Cititoare de coduri de bare.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,

închirierea spațiului și a timpului publicitar în
mediile de comunicare, publicitate pe suport de
hârtie sau de alt tip, sub formă de afișe, scrisori,
pliante, pe suport electronic sau prin internet, cu
plata per click prin televiziune sau prin transmisii
radio, publicitate directă prin poștă, prin cablu și
prin servicii conexe, anunțuri în format electronic
prin intermediul telecomunicațiilor, alte anunțuri
în presă, închirierea panourilor de afișaj [panouri
publicitare], servicii de agenție de publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, producția de clipuri publicitare,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, servicii de relații
media, servicii de telemarketing, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă / asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de propuneri [RFP],
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea
și managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, servicii administrative
pentru relocarea afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigații privind afacerile, cercetări
privind afacerile, oferirea de informații în
domeniul afacerilor, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, servicii de intermediere a afacerilor
cu privire la cu potrivirea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii specializate privind
eficiența afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informații de contact comerciale și de
afaceri, managementul administrativ externalizat
pentru companii, servicii de externalizare
[asistență de afaceri], întocmirea extraselor de
cont, sondaje de opinie, cercetare de marketing,
studii de marketing, marketing cu public
țintă, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, distribuirea de eșantioane,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale și expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare în domeniul financiar-bancar,
procesarea administrativă a ordinelor de
achiziție, compilarea de informații în baze de
date computerizate, sistematizarea, actualizarea
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și menținerea datelor în bazele de date
computerizat și în registre, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, scrierea și/
sau publicarea de texte publicitare în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, analiza
costurilor, facturare, servicii de administrare
referitoare la tranzacții comerciale și evidențe
financiare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare
de orice fel, afaceri financiare și monetare,
servicii referitoare la tranzacții bancare precum
și alte tranzacții și plăți financiare, servicii
actuariale, emiterea cârdurilor de credit,
transferul electronic de fonduri, schimb de
bani, factoring, evaluări imobiliare, financiare
și fiscale, management financiar de orice fel,
analiză financiară de orice fel, consultanță
financiară de orice fel, oferirea de informații
financiare, furnizarea de informații financiare
prin intermediul unui site web, managementul
conturilor curente, studii financiare, finanțare
pentru achiziția în rate sau prin închiriere,
împrumuturi în rate, transfer electronic de
monede virtuale, multifinanțare, servicii de
plăți cu portofel electronic: schimb financiar
de monede virtuale, împrumuturi în schimbul
titlurilor de valoare, împrumuturi [finanțare],
investiții în fonduri, servicii bancare online,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit
sau de debit, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card
de membru, servicii bancare de economisire:
servicii de garanții, cotații bursiere, brokeraj,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiții de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, servicii de birou
de credit, servicii de agenție de colectare a
debitelor, depozite de valori, servicii de depozite
sigure pentru valori, funcții de administrator
fidupiar/custode, compensare, financiară / case
de compensare, financiară.
38. Telecomunicații de orice fel, în special
transmiterea e-mailurilor și transmiterea
fișierelor digitale, comunicații țelefonice și
trimiterea de mesaje, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, toate
acestea cu privire la servicii și operațiuni
financiare și bancare, furnizarea accesului la
baze de date financiare, furnizarea accesului
utilizatorilor la rețelele globale de calculatoare,
difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu și
prin intermediul radioului, furnizarea de forumuri
online, transmisia fără fir (wireless).
42. Servicii tehnologice de orice fel în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, precum
și de cercetare și proiectare în legătură

cu acestea, în special pentru securizarea
datelor informatice și a informațiilor personale
și financiare, precum și pentru detectarea
accesului neautorizat la date și informații,
respectiv conversia datelor sau documentelor
din format fizic în formal electronic, instalarea,
mentenanța și updatarea software-lor pentru
calculatoare, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversiaîn
format fizic, digitalizarea documentelor, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul
de identitate prin intermediul internetului,
platforma ca serviciu, computerizare în nori
(cloud computing): software ca serviciu [SaaS],
găzduire pe servere, proiectarea și dezvoltarea
de componente hardware și software ale
calculatorului, închirierea de software pentru
calculatoare în legătură cu operațiuni financiare
și bancare, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanță,
pentru a detecta defecțiunile sau accesul
neautorizat sau încălcarea securității. în legătură
cu operațiuni financiare și bancare, servicii de
criptare a datelor, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic sau folosind o tehnologie de
conectare unică pentru aplicații software online.

───────

(210) M 2021 01813 (111)176993
(151) 08/03/2021
(732) SC IDEAL CONTOUR SRL, STR.

INTRAREA ZABLAULUI NR. 2,
AP. 9, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Ideal Contour
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii de îngrijiri medicale, de igienă
corporală şi de frumuseţe oferite de persoane
sau de unităţi, persoanelor.

───────
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(210) M 2021 01815 (111)176995
(151) 08/03/2021
(732) DAN AURELIAN MITRANESCU,

INTRAREA BUTURUGENI NR.15,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050682,
ROMANIA

(540)

AUTO MUTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Articole de gimnastică și sport.

───────

(210) M 2021 01816 (111)176994
(151) 08/03/2021
(732) COMPAGNIE FINANCIÈRE ET

DE PARTICIPATIONS ROULLIER,
AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT,
NUMARUL 27, SAINT-MALO,
35400, FRANȚA

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

(540)

TIMARYZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse minerale și / sau organice pentru
utilizare în industrie, agricultură, horticultură și
silvicultură, îngrășăminte și agenți de ameliorare
a solului, preparate de stimulare pentru apărarea
naturală a plantelor, biostimulatori.

───────

(210) M 2021 01820 (111)176996
(151) 08/03/2021
(732) EMILIAN SRL, DRUMUL DN1 KM

302+545, JUD. SIBIU, COMUNA
ŞELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

EMILIAN auto sibiu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru (Pantone

Dark Blue C, Pantone 2151 C), roşu
(Pantone 235 C )

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

12. Accesorii aerodinamice pentru caroserii
auto, adaptoare pentru lamele ștergătoarelor
vehiculelor, alarme electronice antifurt pentru
vehicule, ambreiaje cu gheare pentru vehicule
terestre, amortizoare de suspensie pentru
autovehicule, amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare de torsiune pentru
vehicule, amortizoare de șoc hidraulice rotative
pentru vehicule, amortizoare de șocuri sub formă
de componente ale suspensiilor vehiculelor,
amortizoare hidraulice rotative pentru vehicule,
amortizoare pentru suspensii pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, amortizoare sub
formă de componente ale suspensiilor pentru
vehicule, antiorbire (dispozitive - pentru
vehicule), apărătoare de soare sub formă
de componente de caroserie pentru vehicule,
arcuri amortizoare pentru vehicule, arcuri de
suspensie pentru vehicule, arcuri elicoidale
pentru suspensii de vehicule, arcuri lamelare
metalice pentru suspensii de vehicule, arcuri
lamelare pentru suspensii de vehicule, arcuri
pentru amortizarea șocurilor sub formă de
componente ale suspensiilor pentru vehicule,
arcuri pentru amortizarea șocurilor, pentru
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vehicule, arcuri pentru sisteme de suspensie
pentru vehicule, arcuri pentru sistemele de
suspensie ale vehiculelor, arcuri penumatice
pentru componentele sistemului de suspensie
auto folosite la amortizarea șocurilor la scaunul
și cabina șoferului, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pneumatice pentru amortizarea șocurilor în
cabina șoferului, articole de fierărie pentru frâne
(vehicule), articulații homocinetice (componente
de vehicule), axe de împingere pentru a
modifica sarcina utilă a vehiculelor, bare de
torsiune pentru vehicule, bare pentru scaun
(componente de vehicule), bare pentru scaun
(piese de vehicule), bare în formă de t
pentru schilifturi, benzi de protecție cu inserții
reflectorizante pentru uși de vehicule, benzi
de protecție pentru caroserii de vehicule,
benzi de protecție pentru uși de vehicule,
benzi de tracțiune pentru pneuri de vehicule,
benzi din cauciuc pentru protejarea portierelor
vehiculelor, benzi parasolare pentru parbrizele
vehiculelor, benzi parasolare pentru vehicule,
biele pentru vehicule terestre, cu excepția celor
care intră în alcătuirea motoarelor, bielete (piese
auto), brațe pentru ștergătoare de parbriz,
brichete electrice pentru vehicule terestre, bucșe
pentru vehicule, burdufuri ax planetar pentru
vehicule, burdufuri pentru schimbătoare de
viteză destinate autovehiculelor, bușoane pentru
rezervoare de benzină pentru vehicule, cabluri
de frână pentru vehicule, cadru de tractare
din metal pentru vehicule, capace de închidere
pentru rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
capace pentru rezervor pentru vehicule,
caroserie pentru vehicule, caroserie pentru
vehicule motorizate, caroserii, caroserii izolate
pentru vehicule, caroserii pentru autovehicule,
caroserii pentru vehicule cu motor, cilindri
de amortizare (componente ale vehiculelor),
cilindri de compensare pentru sistemele de
frânare ale vehiculelor, cilindri de frână pentru
vehicule, cilindri de roată pentru vehicule, cilindri
principali de frână, căptușeli adaptate pentru
zona de încărcare a vehiculelor, căptușeli de
acoperiș pentru vehicule, circuite hidraulice
pentru vehicule, coloane de direcție pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), coloane de suspensie pentru
vehicule, componente de frânare pentru
vehicule, componente de frână pentru vehicule,
componente pentru caroserii de vehicule,
conducte de combustibil pentru vehicule,
conectori hidraulici pentru vehicule, console
care constituite componente pentru habitaclul
vehiculelor, containere pentru transportul
animalelor sub formă de caroserii de vehicule,

coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, curele din cauciuc pentru transmisii
de vehicule terestre, cutii pentru mănuși pentru
vehicule, cușete pentru vehicule, deflectoare de
aer pentru vehicule, deflectoare de vânt pentru
vehicule, deflector anti-insecte, componente
structurale de vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, dispozitive antiorbire pentru vehicule,
dispozitive combinate cu arcuri și amortizoare
de șocuri pentru vehicule, dispozitive de
reglare a presiunii frânelor hidraulice pentru
vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive de vehicule pentru
imobilizarea capului, dispozitive și echipament
antifurt, de securitate și siguranță pentru
vehicule, dispozitive electronice antifurt pentru
vehicule, elemente componente pentru caroserii
de vehicule, elice pentru vehicule, etriere de
frână pentru vehicule, extensii pentru pasajul
roții, ferestre de vehicule care conțin sisteme
de încălzire, ferestre pentru vehicule care
conțin antene pentru recepționare radio, frâne
cu con de fricțiune pentru vehicule terestre,
frâne cu disc, frâne cu disc pentru vehicule
terestre, frâne electronice pentru vehicule,
frâne pentru roți, frâne pentru vehicule, frână
(saboți de -) pentru vehicule, frâne (segmenți
de - pentru vehicule), furci frontale pentru
motociclete, furci pentru camioane elevatoare
cu furcă, fuzete pentru osii, garnituri pentru
frână, garnituri pentru frână pentru vehicule,
geamuri de vehicule, geamuri-lunetă pentru
vehicule, grilaje de radiatoare din materiale
nemetalice pentru vehicule, grilaje de radiator
pentru vehicule, grilaje metalice de radiatoare
pentru vehicule, hayoane (piese de vehicule
terestre), huse adaptate pentru vehicule, huse
de protecție (ajustabile) pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse pentru scaune de
autovehicule (adaptate), huse pentru scaune
de autovehicule (croite pe formă), huse pentru
scaune de vehicule, huse pentru suporturi de
difuzoare pentru vehicule, huse pentru tetiere
de vehicule, huse pentru volan, huse pentru
volane de vehicule, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, huse protectoare ajustate
pentru scaunele din vehicule, huse protectoare
ajustate pentru vehicule, huse retractabile
pentru vehicule transportatoare de mărfuri, huse
semiajustabile pentru vehicule, interioare de
protecție pentru vehicule, jaluzele adaptate
pentru vehicule, jaluzele pentru geamurile
vehiculelor, lame pentru ștergătoare de parbriz
pentru vehicule, monturi cu cârlig de remorcare,
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mânere de frână de mână pentru vehicule,
mânere de portiere pentru vehicule terestre,
mânere de schimbătoare de viteze pentru
vehicule, ocheți de remorcare, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, părți și
accesorii pentru vehicule terestre, organizatoare
de spătare adaptate pentru folosirea în
automobile, osii, panouri de caroserie pentru
vehicule, panouri de protecție contra căldurii
pentru vehicule, panouri de încleștare pentru
caroserii de vehicule, panouri interioare pentru
vehicule, panouri de caroserie izolate pentru
vehicule, parasolare (piese pentru vehicule),
parasolare pentru automobile, parasolare
utilizate la vehicule, paravane despărțitoare
pentru vehicule, parașocuri pentru vehicule,
parbrize pentru vehicule, perne adaptate pentru
utilizare în vehicule, piese ale sistemelor de
frânare (vehicule) fabricate din materiale cu
proprietăți de fricțiune, piese de caroserie pentru
vehicule, placări pentru vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, platforme elevatoare
pentru vehicule, plăcuțe de frână cu discuri
pentru sistemele de frânare a vehiculelor, plăcuțe
de frână pentru vehicule, plăcuțe pentru frâne
cu discuri la vehicule, plăcuțe pentru frânele
cu discuri din cadrul sistemelor de frânare
ale vehiculelor, polițe de portbagaj pentru
vehicule, pompe cu aer comprimat (accesorii
pentru vehicule), portiere de vehicule, portiere
laterale pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
prelate adaptate (croite pe formă) pentru
vehicule, prelate adaptate pentru vehicule,
prelate ajustabile pentru vehicule, prelate pentru
vehicule, protecții laterale pentru vehicule,
protecții laterale sub formă de părți structurale
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, protecții împotriva zgârieturilor
pentru vehicule, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, rafturi adaptate pentru a fi folosite
în vehicule, reazeme nemetalice sub formă
de componente pentru vehicule, rezervoare de
carburant pentru vehicule, rezervoare din plastic
de combustibil pentru vehicule, rotoare pentru
frânele cu discuri din cadrul sistemelor de frânare
ale vehiculelor, roți, pneuri și șenile, saboți
de frână de vehicule, saboți de frână pentru
vehicule, scaune de curse pentru automobile,
scaune de lemn pentru vehicule, șasiuri de
vehicule, șasiuri pentru vehicule, scaune de
vehicule, scaune sport pentru automobile,
scrumiere pentru vehicule, scuturi pentru partea
inferioară a vehiculelor, secțiuni de rezistență
pentru cadrele șasielor de vehicule, segmenți

de frâne pentru vehicule, sertare pentru spătarul
scaunului special adaptate pentru vehicule,
servovalve hidraulice sub formă de piese de
sisteme hidraulice pentru vehicule, servovalve
hidraulice sub formă de piese pentru sistemele
de frânare ale vehiculelor, seturi de frâne
pentru vehicule, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule, sisteme de frânare pentru vehicule
și piese pentru acestea, sisteme de frână
pentru vehicule, sisteme de șasiu modular
pentru vehicule, sisteme hidraulice de comandă
pentru vehicule, sisteme și componente ale
sistemelor de frânare antiblocare, spoilere
pentru circulația aerului pentru vehicule, spoilere
pentru vehicule, spătare adaptate pentru utilizare
în vehicule, spătare pentru motociclete, spătare
pentru scaune de vehicule, structuri monococă
pentru vehicule, subsisteme de scaune pentru
vehicule (componente ale scaunelor, protecții
laterale, sisteme de reținere), ștergătoare
pentru farurile mașinilor, suporturi de pahare
pentru vehicule, suporturi pentru băuturi pentru
vehicule, suporturi pentru pungi din plastic
adaptate pentru folosirea în vehicule, suspensii
pentru vehicule, tablouri de bord, tamburi
de frână pentru vehicule, tampoane pentru
amortizoarele vehiculelor, tapițerie din piele
pentru scaune de vehicule, tapițerie din piele
pentru vehicule, tapițerie pentru automobile,
tapițerie pentru scaune de vehicule, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
tetiere pentru vehicule, timonerie de direcție
pentru vehicule, torpedouri pentru automobile,
trenuri de mașini, trepte pentru automobile,
turbine cu gaze pentru vehicule terestre,
turbine pentru vehicule terestre, vehicule
(parașocuri de -), vehicule (prelate adaptate
pentru), volane pentru vehicule, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
vehicule, vehicule adaptate pentru persoane cu
dizabilități, vehicule autonome, vehicule care
conțin autoîncărcător cu elevator cu cupe,
vehicule care funcționează pe bază de energie
eoliană, vehicule cu autoîncărcare, vehicule cu
roți, vehicule de transport autonome, vehicule
de transport marfă, vehicule de încărcare
autopropulsate, vehicule electrice, vehicule
pentru transportul animalelor, vehicule pentru
transportul pasagerilor, autovehicule pentru
pasageri, vehicule ghidate automat, vehicule
hibride, vehicule terestre și mijloace de transport,
vehicule vândute la set
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea comercială a
licențelor produselor și a serviciilor pentru
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terți, administrarea vânzărilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese
pentru automobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de comandă computerizată de stoc, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru
clienți cu privire la selecția produselor
și articolelor de achiziționat, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi de marfă,
prelucrare electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin poștă,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, servicii administrative
pentru preluarea comenzilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comenzi
online computerizate, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agenţii de import și export,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii.
37. Curățarea motoarelor electrice, curățarea
rezervoarelor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea motoarelor electrice,
furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de automobile, gresaj de
motoare, furnizarea de informații în domeniul

reparațiilor, înlocuirea bateriilor, înlocuirea
frânelor, înlocuirea luminilor, înlocuire de
acumulatori, instalare de echipamente electrice
și electronice în automobile, instalare de
electromotoare și motoare, instalare de parbrize,
instalare de simulatoare de vehicule, instalare,
reparare și întreținere de radiatoare pentru
motoare, instalare, întreținere și reparații de
mașinărie, instalare și reparații de aparate
electrice, întreținere și reparare de transmisii
automate, întreținere și reparare de angrenaje,
întreținere și reparare de osii și de piese pentru
acestea, întreținere și reparații de motoare,
întreținerea de motoare cu combustie internă,
echilibrare anvelope, echilibrarea (alinierea)
de anvelope, echilibrarea roților, montare și
reparații de anvelope de vehicule, montarea
anvelopelor, vulcanizarea pneurilor (reparații),
recanelarea anvelopelor, reșaparea pneurilor,
rotația și echilibrarea anvelopelor, servicii de
montare anvelope, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), vulcanizarea pneurilor
(reparație), înlocuire de anvelope, îndepărtarea
ruginii, îndepărtare de pete, instalare de
dispozitive pentru prevenirea furtului, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
întreținere și reparare de transmisii manuale,
lustruire (curățare), pulverizarea vopselei,
recondiționarea ambreiajelor, recondiționarea
electromotoarelor și motoarelor uzate sau
parțial distruse, recondiționarea mașinilor, a
motoarelor și a mașinilor de forță uzate sau
parțial distruse, recondiționarea mașinăriilor,
recondiționarea motoarelor uzate sau parțial
distruse, recondiționarea osiilor, recondiționarea
utilajelor uzate sau parțial distruse, reconstrucție
de osii, reconstruire și recondiționare de
motoare, refabricarea de motoare, reîncărcare
de baterii și acumulatori, reparare de axe
pentru mașini, reparare de axe pentru vehicule,
reparare de filtre pentru mașini, electromotoare
și motoare, reparare de piese de motoare,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparații de mașini, reparații sau întreținere
de instalații de spălare a vehiculelor, revizia
motoarelor, revizie generală a motoarelor, revizii
generale de utilaje, servicii de consiliere cu
privire la montarea motoarelor, servicii de
consiliere cu privire la instalarea cutiilor de
viteze, servicii de consiliere cu privire la
montarea accesoriilor, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea plăcilor de calibrare,
servicii de curățare prin degresare, servicii
de curățare prin sablare, servicii de izolare,
servicii de lubrifiere, servicii de parcare cu valet
pentru mașini, servicii de reparare a motoarelor,
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servicii de spălare de autovehicule, servicii de
spălare cu presiune, servicii mecanice, spălarea
autovehiculelor, spălarea mașinilor, spălătorii cu
autoservire, tinichigerie (reparaţii), transport cu
troliul de mașini în legătură cu instalații, reparații
și construcții, tratament anticoroziv, tratamente
contra ruginii, vopsire prin pulverizare, vopsire
și lăcuire, vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, vopsirea metalului prin pulverizare
39. Furnizare de informații despre servicii de
parcare a vehiculelor, furnizare de informații
despre închirierea de sisteme de parcare
mecanice, închiriere de garaje și de locuri
de parcare, închiriere de locuri de parcare și
garaje pentru vehicule, închiriere de sisteme
mecanice de parcare, închirierea de locuri de
parcare, servicii de parcare , servicii de parcare
a vehiculelor, prestare de servicii de parcuri de
auto și parcări, punere la dispoziție de spații
de parcare pentru mașini, servicii de rezervare
de locuri de parcare, servicii de depou pentru
depozitarea vehiculelor, servicii de depozitare în
garaj, servicii de garaje pentru parcare, închirieri
de locuri de parcare în garaj, închirieri de spații
de parcare pentru vehicule, servicii de parcare
cu valet, servicii de parcări de autovehicule,
servicii de parcări de mașini, servicii pentru
staționarea vehiculelor, furnizare de vehicule
închiriate, furnizare de vehicule închiriate
pentru transportul de pasageri, închiriere cu
contract de autovehicule, închiriere de autobuze,
închiriere de autocare, închiriere de automobile,
închiriere de automobile-caravană, închiriere
de autoîncărcătoare cu furcă, închiriere de
autovehicule, închiriere de autovehicule rutiere,
închiriere de autovehicule terestre, închiriere
de camioane, închiriere de componente de
vehicule, închiriere de mașini, închiriere de
mașini electrice, închiriere de mijloace de
transport rutier, închiriere de portbagaje de
acoperiș pentru vehicule, închiriere de remorci,
închiriere de remorci pentru automobile,
închiriere de remorci rutiere, închiriere de
roabe, închiriere de scutere pentru transport,
închiriere de tractoare, închiriere de încărcătoare
cu furcă, închiriere de vehicule, închiriere de
vehicule de agrement, închiriere de vehicule
pe bază de contract, închiriere de vehicule
pentru marfă, închiriere de vehicule pentru
pasageri, închiriere de vehicule rutiere, închiriere
de vehicule terestre, închirierea de automobile
de curse, închirierea de camioane, închirierea de
portbagaje de capotă pentru vehicule, închirierea
de roabe, închirierea de vehicule dotate cu GPS,
închirierea mijloacelor de transport, închirierea
pe bază de contract a vehiculelor pentru
transport, închirierea vehiculelor, închirieri de

automobile, închirieri de autovehicule, închirieri
de biciclete, închirieri de camioane, închirieri
de camioane în sistem leasing, închirieri de
camioane și remorci, închirieri de camioane
și vehicule, închirieri de mașini, închirieri de
motociclete, închirieri de remorci, închirieri de
roabe, închirieri de transportatoare de mașini,
închirieri de vehicule, închirieri de vehicule
comerciale, închirierea de portbagaje de capotă
pentru vehicule, închirieri de vehicule de
tracțiune și remorci, închirieri de vehicule de
transport, închirieri de vehicule motorizate,
închirieri de vehicule pe bază de contract,
închirieri de vehicule pentru transport, închirieri
de vehicule terestre, închirieri de vehicule,
în special de automobile și autocamioane,
rezervare de mașini de închiriat, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, servicii de
leasing auto, servicii de leasing de autovehicule,
servicii de localizare a vehiculelor, servicii de
închiriere de autovehicule, servicii de închiriere
de autovehicule terestre, servicii de închiriere
de mașini, servicii de închiriere de remorci
rutiere, servicii de închirieri de automobile,
servicii de închirieri de autovehicule, servicii de
închirieri de mașini cu șofer, servicii de rezervare
pentru închiriere de automobile, servicii de
rezervare pentru închiriere de vehicule, servicii
de utilizare de biciclete la comun, transport
cu automobile închiriate, închiriere de vehicule,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare.

───────
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(540)

ASOCIATIA ELECTROCONS
O VIATA MAI BUNA

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 29.01.11
(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Organizare de colete de binefacere,
administrarea şi monitorizarea fondurilor
caritabile, organizarea de acţiuni de colectare de
fonduri, organizarea de colectare de fonduri de
binefacere, organizarea colectărilor, organizare
de aranjamentepentru facilitarea donaţiilor
caritabile, sponsorizare financiară, strângere de
fonduri caritabile, acordarea de burse şcolare
şi burse universitare, sponsorizare financiară şi
finanţare pentru tratamente medicale.

───────

(210) M 2021 01831 (111)176998
(151) 09/03/2021
(732) ELECTROCONS PROIECT S.R.L.,

(540)

ECP

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 01.15.03;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Blocuri de alimentare (transformatoare),
surse de alimentare (transformatoare), surse de
alimentare electrice, surse de alimentare pentru
reţea de alimentare cu electricitate, staţii de
alimentare pentru autovehicule electrice.
37. Servicii de lucrări electrice (subcontractare),
lucrări de construcţii subterane legate de
cablajele electrice, servicii de instalaţii electrice,
recondiţionare, reparare şi întreţinere a
instalaţiilor electrice, reparare de echipamente
electrice şi de instalaţii electrotehnice.

───────

(210) M 2021 01830 (111)176997
(151) 09/03/2021
(732) ASOCIATIA ELECTROCONS

- O VIATA MAI BUNA, 
B-DUL BIRUINTEI (DN3) NR. 
165, CAMERA NR.1, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

B-DUL BIRUINŢEI (DN3) NR. 165,
BIROU NR. 1, ET. 2, JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA
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(210) M 2021 01835 (111)176999
(151) 09/03/2021
(732) ATELIER DE TORTURI ȘI

PRAJITURI SRL, STR. HOREA,
NR. 17, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRITA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Mici Delicii

(531) Clasificare Viena: 08.01.07; 08.01.17;
08.01.24; 29.01.15; 26.01.01; 25.01.19;
25.01.25

(591) Culori revendicate:alb, roz, mov, rosu,
visiniu, albastru, portocaliu, galben,
auriu

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

30. Sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar
(condiment), cafea, ceai, cacao şi cafea
artificială, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi
sago, făinăşi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, oţet, sosuri şi alte condimente,
gheaţă (apă îngheţată), cereale preparate
pentru consum uman respective: fulgi de ovăz,
fulgi de porumb, orz decorticat, bulgur, musli,
pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat

de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză(sandvişuri), gumă
de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară(mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie/produse de cofetărie cu, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de porumb/
făină nerafinată de porumb esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie ), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie ), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge, ghimbir pudră,
turtă dulce, glucozăpentru uz culinar, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremăde tartar de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie), cremă
din ouăşi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţăde lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
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43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii

de bar, servicii de pensiune, servicii de rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
servicii de rezervări de hoteluri, închirierea
aparatelor de iluminat, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizare de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 01837 (111)177000
(151) 09/03/2021
(732) MINDHIVE SOFTWARE SRL,

STR OVIDIU COTRUS, NR 2/A,
JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

MINDHIVE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05; 26.05.12

şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturala sau artificială, gheaţăpentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţăcomestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse de
cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie )/pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi
cu malţ, extract de malţalimentar, malţpentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie
din fructe, produse de patiserie, aluat de
patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse de
cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, bomboane
metolate, boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-
beurre, petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza,
floricele de porumb, făină de cartofi, pudre
pentru fabricarea îngheţatei, praline, propolis/
clei de albine de uz alimentar, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sago, sare pentru conservarea alimentelor,
sandvişuri, sosuri (condimente), agenţi de legare
pentru cârnaţi, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, algă marină(condiment),
seminţe procesate folosite pentru asezonare,
griş, biscuiţi din orez, seminţe de susan
(produse de asezoanre), fulgi de gheaţă cu
fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri (produse de patisserie), pateuri cu
ciocolată, ceai din alge kelp, cremă de zahăr
ars, amestecuri de aluat nefermentat napolitane
din hârtie comestibilă, macarons din nucă de
cocos, capsule de cafea, umplute, apă de flori
de portocal pentru scopuri culinare, înghețate pe
băț.
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(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FFA30B), alb (HEX #FFFFFF), negru
(HEX #000000)

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

42. Servicii IT, administrare de servere,
actualizarea paginilor web pentru terți,
actualizarea băncilor de memorie pentru
sisteme informatice, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
cercetare privind prelucrarea de date, cercetare
privind tehnicile de telecomunicații, cercetare
în domeniul inteligenței artificiale, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare
în domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, dezvoltare de calculatoare,
dezvoltare de rețele informatice, dezvoltare de
sisteme computerizate, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
exploatare de date, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizori de servicii externalizate în domeniul
tehnologiei informației, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru
terți, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, proiectare și dezvoltare de sisteme
de introducere de date, proiectare, creare
și programare de pagini web, întreținere de
software de prelucrare a datelor, proiectare și
dezvoltare de sisteme informatice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, rezervarea
problemelor de hardware și software pentru
computere, servicii de proiectare și programare
informatică, servicii de rețele informatice,
servicii de transfer de date, servicii informatice
de analiză de date, servicii tehnologice în
domeniul calculatoarelor, servicii în domeniul
managementului proiectelor informatice, studii
de analiză comparată referitoare la eficiența
sistemelor informatice, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2021 01838 (111)177001
(151) 11/03/2021
(732) PFA SOSU GEORGETA-IULIANA,

STRADA SF. MARIA NR. 95,
JUDEȚUL IAȘI, BARNOVA, IAȘI,
ROMANIA

(540)

yacașa
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Suporturi pentru farfurie din material textil
(individualuri textile).

───────

(210) M 2021 01840 (111)177002
(151) 09/03/2021
(732) FAINSER SOFTWARE SRL,

STRADA DRUMEAGULUI NR.
84-86, AP. 7, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FAINSER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #22BFCC), albastru închis (HEX
#406BE2), verde (HEX #16E1C4),
negru

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
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de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie

de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
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de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţ. prezentarea produselor in toate
mediile de comunicare, in scopul vanzarii cu
amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online.
42. Analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultanţă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
analizăchimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţăîn proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru llt,
consultanţăîn domeniul economisirii energiei,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în

domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web(servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronicăa
datelor, monitorizarea electronicăa informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronicăa activităţii cărţilor de
credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână(grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice,, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, prospectarea petrolului, sondaje
referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, proiectarea ambalajelor,
cercetare în domeniul fizicii, platforma ca
serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științificăși tehnologică în domeniul dezastrelor
naturale, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere,
cercetare științificăși tehnologică referitoare la
cartografierea brevetelor, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, cercetare în domeniul
tehnologiei de telecomunicații, cercetare în
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domeniul sudurii, cercetare medicală, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, evaluarea calităţii lemnului pe picior,
evaluarea calităţii lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea şi dezvoltarea
de produse noi pentru terţi, cercetare în
domeniul protecţiei mediului, furnizarea de
informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă cu
privire la reducerea emisiilor de carbon, servicii
de laboratoare ştiinţifice, cercetare ştiinţifică,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 01843 (111)176764
(151) 09/03/2021
(732) SC OCAR SERV SRL, STRADA

AVIATOR VASILE NICULESCU
NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
MARGINENI, 607315, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SR

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.03;
24.01.03

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

28. Kituri de machete de jucărie (lucru manual),
kituri pentru machete de jucărie, machete
de mașini (jucării), machete de mașini cu
radio comandă (jucării), machete de mașini
de jucărie, machete de mașini de jucărie cu
radio comandă, machete de motoare pentru
automobile, de jucărie, machete de plastic sub
formă de jucării, machete în miniatură de mașini
(jucării sau articole de joacă), jucării, jocuri
și articole de joacă, modele de vehicule la
scară redusă (miniaturi), modele de vehicule la
scară redusă cu telecomandă, modele la scară
redusă de vehicule (articole de joacă), machete
de vehicule (jucării), machete de vehicule de
jucărie, machete sub formă de jucării, machete
auto (jucării), machete de jucării sub formă de
mașini, machete de mașini (jucării), machete de
mașini (articole de joacă), machete de mașini
(jucării sau jocuri), kituri (vândute în întregime)
pentru construcția machetelor de jucărie, kituri
de asamblat machete la scară (jucării).

───────

(210) M 2021 01844 (111)177003
(151) 09/03/2021
(732) ANUNTURI BIZ S.R.L., DRUMUL

NISIPOASA NR. 46 – 52, BL. A,
TRONSON 1, SC. A1, PARTER,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Anunturi.biz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.

───────
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(210) M 2021 01856 (111)176737
(151) 09/03/2021
(732) CARBOGAZ SRL, STR. DRUMUL

POTCOAVEI NR. 11, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CARBOGAZ

(531) Clasificare Viena: 27.07.17; 26.11.06;
29.01.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1585), verde (Pantone 7721C, 328C)

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, lubrifianţi,
combustibili, carburanţi/combustibil pentru
motoare, motorină, benzină, gaze solidificate
(combustibil), gaz petrolier lichefiat.
35. Servicii de comerț cu amănuntul al
carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate, servicii de comerț cu amănuntul de
combustibili în magazine specializate, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine amplasate
în benzinării în legătură cu lubrifianţi, uleiuri,
accesorii auto, piese auto, produse alimentare,
produse de cofetărie și patiserie, fructe şi legume
proaspete, flori, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
ţigări şi produse din tutun, ziare, reviste, articole
de papetărie, jucării, cosmetice, dezinfectanți,
produse de uz casnic, produse de curăţat,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive.

37. Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor la
vehicule, tratament anticoroziv pentru vehicule,
reşaparea anvelopelor, vulcanizarea anvelopelor
(reparaţii), încarcarea mașinilor electrice,
reparații sau întreținere de echipamente pentru
stații de distribuţie a carburanţilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 01858 (111)177004
(151) 09/03/2021
(732) TREADSTONE BUSINESS

DEVELOPMENT SRL, BD. DACIA
NR. 68, PARTER, AP.1, CAMERA
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TS TREADSTONE

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.15.25;
29.01.13

(591) Culori revendicate:Roz (Pantone
213C), Mov (Pantone 2104C), Negru

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

9. Software pentru computere, platforme
software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, software descărcabil, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software de calculator pentru rețele sociale
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înregistrate sau descărcabile, software pentru
motoare de căutare, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software de marketing
pentru motoare de căutare, software de
marketing pentru motoare de căutare pentru terți.
35. Optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, consultanță cu privire la
optimizarea motoarelor de căutare.
36. Afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare.
42. Platformă ca serviciu (PaaS), servicii de
proiectare privind componentele hardware și
software de calculator.

───────

(210) M 2021 01863 (111)177427
(151) 09/03/2021
(732) ŞTEFANIA DRAGOMIR, DRM.

PADUREA PUSTNICU, NR. 121,
BL. OX 03, SC. CORP A, AP.
3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
LUCIAN-CORNEL DRAGU, STR.
PICTOR STEFAN DIMITRESCU,
NR. 13, BL. 12, SC. 1, ET. 7, AP.
30, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

YIARA clinica de
dermatologie estetica

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.17;
26.04.02; 26.04.07; 26.11.01; 02.03.16

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri,
turcoaz

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru oameni, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei,
tratament cosmetic cu laser pentru piele, servicii
de tratament cosmetic, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, servicii pentru îngrijirea
pielii, servicii cu laser pentru întinerirea pielii,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de întindere a pielii cu laser,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
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pielii, servicii de tratament pentru celulită,
servicii de tratamente pentru controlul greutății,
servicii medicale pentru tratamentul pielii, servicii
de tratament pentru îngrijirea tenului, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, servicii de epilare, servicii de epilare
cu laser, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, îndepărtarea cu laser
a venelor varicoase, furnizare de terapii cu
laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
îndepărtarea cu laser a tatuajelor, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție.

───────

(210) M 2021 01864 (111)177376
(151) 09/03/2021
(732) GROSU ART STUDIO SRL, STR.

ELENA CARAGIANI NR. 27,
BLOC XII E, SCARA 1, ETAJ 2,
APARTAMENT 11, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FOOD DREAMERS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, podcasturi
descărcabile, aplicații software descărcabile.

16. Cărți, reviste, publicații periodice, calendare,
agende, albume, articole de papetărie, fotografii.
41. Producţii de film, altele decât filmele
publicitare, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, fotografie, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), servicii de instruire
în domeniul afacerilor, creare (redactare) de
podcast-uri, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de educație și divertisment oferite prin
intermediul vlogurilor, organizarea și susținerea
de seminarii, organizarea și susținerea de
conferințe.

───────

(210) M 2021 01870 (111)177034
(151) 09/03/2021
(732) JUMEIRAH ROYAL SRL,

STR. STEFAN CEL MARE NR.
107A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI NR.
144, BL. ST 2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUDETUL CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

JMR ROYAL
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
25.01.25

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

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

───────

(210) M 2021 01871 (111)177035
(151) 09/03/2021
(732) JUMEIRAH ROYAL SRL,

(540)

JMR SPLENDOR

(531) Clasificare Viena: 24.09.01; 24.09.11;
26.01.16; 26.01.18; 25.01.05; 27.05.01;
27.05.08

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

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

───────

(210) M 2021 01872 (111)177005
(151) 09/03/2021
(732) NAVIS MARITIME SRL, PORTUL

TURISTIC TOMIS, TERASA T7,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR.FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, ET.5, AP.46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

muse RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.13; 26.04.18

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 01873 (111)177006
(151) 09/03/2021
(732) TENSA ART DESIGN SRL,

STR. PACII NR. 22, JUD. ILFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA 127,
AP. 91, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HAI SA VEZI CAT
DE BINE VEZI

STR STEFAN CEL MARE NR.107A,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA, 
CONSTANȚA,ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA,
STR.FAGETULUI 144, BL.ST2, SC.B,
ET.5, AP.46, JUD. CONSTANTA, 
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Ochelari, lentile de contact, rame de și pentru
ochelari de vedere sau de soare, șnururi și
lănțișoare pentru ochelari, etuiuri și tocuri pentru
ochelari de soare, ochelari de soare sau de
vedere pe bază de prescripţie.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail), regruparea în avantajul terţilor a
produselor precum ochelari de toate tipurile,
rame de ochelari, lentile, lentile de contact,
șnururi pentru ochelari, tocuri, lavete, soluții
de curățare, produse farmaceutice destinate
oftalmologiei (cu excepția transportului),
prezentarea pentru vânzare şi vânzarea prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on line
prin intermediul unui site web sau platforme
specializate proprii sau terţe, astfel încât terţii
să le cunoască şi să le achiziţioneze comod,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse prin toate mediile
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
furnizarea de informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă si consultanţă comercială,
servicii de agenţii de import-export, publicitate,
marketing și promovare prin toate mijloacele
inclusiv on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de magazine online şi lanţuri de
magazine.

───────

(210) M 2021 01874 (111)177007
(151) 09/03/2021
(732) FLAVIUS NUTRITIA SRL, CALEA

VICTORIEI NR.32, JUD. CLUJ,
TURDA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

RISTORANTE
FLAVIUS CapriciA

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
26.03.07; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.09;
27.05.10

(591) Culori revendicate:mov, galben, roşu,
alb

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

43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de rezervări la restaurant, servicii
oferite de restaurante de delicatese, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurant și bar, servicii de rezervări la
restaurant, servicii oferite de rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering tip restaurante fast-
food cu autoservire, furnizarea de informații cu
privire la restaurante, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
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restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, pensiuni, rezervări de
pensiuni, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, rezervări
de hoteluri, servicii de hoteluri și moteluri,
organizare de mese la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri, informații cu privire la
hoteluri, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
servicii electronice de informații cu privire la
hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri oferite
pe internet, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, în hoteluri, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri.

───────

(210) M 2021 01875 (111)177008
(151) 10/03/2021
(732) ASOCIATIA COMUNELOR DIN

ROMANIA , STR. VLAD TEPES
NR. 18, JUD. DAMBOVITA,
COMUNA VULCANA-BĂI, 137535,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Albina românească

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(591) Culori revendicate:roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţie (revistă) în format letric (tipărituri).
35. Servicii de comerţ cu reviste tipărite sau
în format electronic, publicitate prin reviste ce
includ materiale publicitare.

41. Furnizarea unei publicaţii (reviste), online,
nedescărcabile, ce are drept scop educaţia/
instruirea, furnizarea unei publicaţii (reviste) ce
are drept scop educaţia/instruirea.

───────

(210) M 2021 01881 (111)177009
(151) 10/03/2021
(732) ANDREEA GEORGIANA GAITAN,

STR. REPUBLICII NR 2, BL. 2, SC.
A, ET. 4, AP. 18, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACĂU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

BIOde10

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 09.07.22; 01.13.15

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

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

───────
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(210) M 2021 01882 (111)177010
(151) 10/03/2021
(732) SC BERNADY SQUARE

RESTAURANT&HOTEL SRL,
PIAȚA BERNADY GYORGY, NR.
2, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ,
BL. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Haller Boutique

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante.

───────

STRADA MADRID 22, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

e EXPERT CONSULTING
CONSULTANŢĂ ŞI INSTRUIRE

PENTRU AFACERI

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 29.01.04;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de contabilitate şi expertiza
contabilă, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01886 (111)177012
(151) 10/03/2021
(732) MORO GRAND IDEA SRL, STR.

CETATII 96, JUDEŢ SUCEAVA,
COMUNA SCHEIA, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

stejart.ro fotografie pe lemn

(210) M 2021 01884 (111)177011
(151) 10/03/2021
(732) EXPERT CONSULTING SRL,
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Plăcuţe decorative din lemn, imprimate.
40. Imprimerie fotografică.

───────

(210) M 2021 01887 (111)177013
(151) 10/03/2021
(732) SC HISTERIA WORLD SRL,

(540)

natural HYSTERIA

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.16;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#54b8aa), negru

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2021 01891 (111)177014
(151) 10/03/2021
(732) SC GENERAL MEMBRANE SA,

ŞOS. CONSTANŢEI NR. 16, 18 ŞI
20, BUZĂU, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA SRL,
B-DUL. UNIRII, BL. 16C, AP. 12, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

GENERAL IZOLROST

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare.
19. Materiale de construcţii nemetalice, pentru
clădiri şi construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii,
servicii de reparaţii.

───────

STRADA TIRNAVELOR, NR.12,
BLOC AN 6, ETAJ 8, AP.32,
MUNICIPIUL ORADEA, 417515,
BIHOR, ROMANIA
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(210) M 2021 01892 (111)177015
(151) 10/03/2021
(732) SC GENERAL MEMBRANE SA,

SOS. CONSTANTEI NR. 16,18 SI
20, JUD. BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, OP.1,
CP. 52, JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

GENERAL TOPIZOL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Materiale de etanşare, umplere şi izolare.
19. Materiale de construcţii nemetalice, pentru
clădiri şi construcţii.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii,
servicii de reparaţii.

───────

(210) M 2021 01899 (111)177016
(151) 10/03/2021
(732) SC CITYMEDIA CONSULTING

S.R.L., ALEEA ELIBERĂRII NR. 36,
JUDEȚUL CONSTANȚA, VALU LUI
TRAIAN, 907300, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CTnews

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 01900 (111)177017
(151) 10/03/2021
(732) NOVA FARM SRL, ȘOS. CHITILEI

NR. 413, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, SC. 3, ET.
6, AP. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)

NOVA farm

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.12; 29.01.13; 24.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, turcuaz,
alb

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

3. Săpunuri antiperspirante, preparate pentru
igiena orală, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru copii, produse cosmetice și
preparate cosmetice, săpunuri nemedicinale,
antiperspirante nemedicamentoase, produse
antiperspirante, preparate antiperspirante,
deodorante antiperspirante, deodorante și
antiperspirante, săpunuri antiperspirante,
șampoane nemedicinale, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, preparate și
tratament pentru păr, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, produse pentru
epilare și bărbierit, săpunuri și geluri, produse
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de spălare a părului și corpului, produse
cosmetice sub formă de creme, preparate
pentru spălat, de uz personal, preparate
pentru înfrumusețare nemedicinale, preparate
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, șervețele umede pentru uz igienic
și cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
geluri pentru albirea dinților, geluri pentru
curățatea dinților, loțiuni pentru curățarea
dinților, apă de gura, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personala, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, creme nemedicinale, creme
cosmetice, creme pentru corp, cremă pentru
ochi, creme nutritive (nemedicinale), creme de
păr, creme de curățare, creme după ras, creme
de întreținere, creme de protecție, creme de
soare, creme pentru demachiere, creme pentru
piele, creme, loțiuni și geluri hidratante, creme
(nemedicinale) pentru curățarea pielii, cremă
nemedicinală pentru tratarea scalpului, creme
pentru mâini de uz cosmetic, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical.
5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente homeopate,
drajeuri (medicamente), medicamente
antialergice, medicamente hipoglicemice,
medicamente anticonvulsive, medicamente
anticancer, medicamente seroterapeutice, tonice
(medicamente), sulfamide (medicamente),
medicamente pentru implantare, medicamente
pentru acnee, medicamente contra
tumorilor, medicamente contra alergiilor,
medicamente pentru tuse, medicamente
antiinflamatoare nesteroidiene, medicamente
împotriva migrenelor, medicamente pentru
ameliorarea alergiilor, medicamente pentru
dereglări intestinale, medicamente inhibitoare
ale tusei, truse portabile de medicamente,
medicamente autonome de uz medical,
medicamente pentru tratarea bolilor
gastrointestinale, medicamente pentru reglarea
ciclului menstrual, medicamente pe bază de
plante, medicamente antivirale pentru tratarea
gripei, medicamente antipiretice cu efect de
sedare, medicamente antivirale pentru tratarea
virusului HIV, medicamente pentru tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
medicamente pentru boli cardiovasculare
utilizate în tratamentul aritmiilor, medicamente
pentru boli cardiovasculare utilizate în

tratamentul hipertensiunii, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
anginei pectorale, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
infarctului miocardic, medicamente pentru
boli cardiovasculare utilizate în tratamentul
insuficienței cardiace congestive, pastile
antioxidante, pastile contra alergiei, pastile
pentru suprimarea apetitului, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât, articole absorbante
pentru igiena personala, absorbante zilnice
(sanitare), centuri pentru tampoane igienice,
chiloți sanitari (igienici), produse și preparate
farmaceutice împotriva pielii uscate cauzate de
sarcină, prosoape sanitare, tampoane pentru
menstruație, chiloței de unică folosință, din
hârtie, pentru învățarea la oliță, chiloți absorbanți
pentru incontinență, chiloți de unică folosință
pentru sugarii care învață să folosească toaleta,
chiloți de unică folosință pentru învățarea la oliță
(scutece), chiloți de unică folosință, din hârtie sau
celuloză, pentru copiii care învață să folosească
toaleta, căptușeli de chiloți pentru persoanele
care suferă de incontinență, căptușeli de unică
folosință din celuloză pentru scutece, scutece
adaptate din celuloză pentru bebeluși, scutece
adaptate din hârtie pentru bebeluși, scutece
chiloței din celuloză, de unică folosință, pentru
copii, scutece chiloței din hârtie, de unică
folosință, pentru copii, scutece chiloței pentru
bebeluși, scutece de înot de unică folosință
pentru bebeluși, scutece- chilot de unică
folosință, pentru bebeluși, scutece de unică
folosință pentru adulți, scutece pentru adulți,
alcool medicinal, antiseptice, antiseptice cu
efect profilactic, antiseptice cu efect terapeutic,
bactericizi, dezinfectante, dezinfectante folosite
pentru igienă, dezinfectante pentru instrumente
medicale, dezinfectante pentru lentile de contact,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente dentare, dezinfectanți
pentru instrumente și aparate medicale,
loțiuni antibacteriene pentru mâini, preparate
antibacteriene, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate de dezinfectare
pentru utilizarea în spitale, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
antiseptice pentru spălare, produse antiseptice
pentru îngrijirea rănilor, produse de curățare
antiseptic, produse dezinfectante de uz
menajer, produse dezinfectante pentru spălare
(altele decât săpunuri), soluții de sterilizare,
șervețele antibacteriene, șervețele de uz
medical, șervețele dezinfectante, șervețele
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impregnate cu medicamente, substanțe de
sterilizare, sprayuri antibacteriene, unguente
antiseptice, preparate antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate de toaletă
medicinale, produs antibiotic pentru spălat
pe mâini, produse antibacteriene de spălat
pe mâini, produse de uz medical pentru
spălarea mâinilor, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, săpun antibacterian, săpunuri
medicinale, săpunuri dezinfectante, preparate
de curățare și sterilizare a instrumentelor
chirurgicale, preparate pentru igienizarea
aerului, soluții de curățare de uz medical,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
si preparate dietetice, ape de gură antiseptic,
bandaje adezive, bandaje adezive pentru rănile
pielii, bandaje chirurgicale, bandaje pentru
pansat, plasturi, șervete de mâini din hârtie
impregnate cu o loțiune farmaceutică, șervețele
antiseptice impregnate, șervețele de uz medical,
alcool medicinal, dezinfectanți și antiseptice,
șampoane medicinale, creme antibiotice, creme
medicinale, creme farmaceutice, creme pentru
ten (medicinale), creme medicinale pentru
piele, creme pentru picioare (medicamentoase),
cremă de scutece (medicinală), creme pentru
ameliorarea durerii, creme de uz dermatologic,
creme medicinale pentru protecția pielii,
creme medicinale pentru îngrijirea pielii,
creme pentru acnee (preparate farmaceutice),
creme analgezice de uz topic, creme
hidratante de uz farmaceutic, creme de
corp de uz farmaceutic, creme pentru
mâini de uz medical, creme medicamentoase
cu antibiotice, pentru mai multe
scopuri, compoziții farmaceutice, farmaceutice
injectabile, preparate farmaceutice, produse
farmaceutice antibacteriene, substanțe
farmaceutice dermatologice, produse
farmaceutice homeopate, produse farmaceutice
cardiovasculare, produse farmaceutice
antidiabetice, preparate astringente
(farmaceutice), preparate farmaceutice
antiepileptice, produse dermatologice
farmaceutice, preparate farmaceutice
diuretice, elixiruri (preparate farmaceutice),
produse chimico farmaceutice, preparate
farmaceutice analgezice efervescente,
preparate farmaceutice pentru răni, preparate
farmaceutice pentru răceală, preparate și
substanțe farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru tuse, loțiuni farmaceutice pentru piele,
preparate farmaceutice pentru inhalatoare,
produse farmaceutice pentru ochi, preparate
farmaceutice pentru tratarea hipertensiunii,
soluții farmaceutice utilizate în dializă,
preparate farmaceutice pentru tratarea

diabetului, produse farmaceutice de uz
oftalmologie, produse farmaceutice pentru
tratarea osteopatiei, preparate farmaceutice
pentru uz stomatologic, preparate farmaceutice
pentru uz uman, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate și
substanțe farmaceutice antialergice, produse
farmaceutice pentru tratarea artritei, produse
farmaceutice pentru tratarea depresiei,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea
părului, preparate farmaceutice pentru leziunile
pielii, produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, preparate farmaceutice pentru
tratarea mătreții, preparate farmaceutice sub
formă de bandă, preparate farmaceutice
pentru tratarea dezechilibrelor chimice,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
fracturilor osoase, produse farmaceutice de
regenerare a țesuturilor, preparate farmaceutice
destinate utilizării în urologie, preparate
farmaceutice pentru activarea funcției celulare,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii cardiovasculare, preparate farmaceutice
destinate utilizării în chimioterapie, preparate
farmaceutice pentru tratamentul bolilor virale,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolii parkinson, preparate farmaceutice
pentru tratarea sclerozei multiple, preparate
farmaceutice destinate utilizării în oncologie,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor autoimune, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor osoase, preparate
farmaceutice pentru tratarea tumorilor maligne,
preparate farmaceutice pentru tratamentul
bolilor digestive, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor respiratorii, preparate
farmaceutice pentru sistemul nervos periferic,
substanțe farmaceutice pentru tratarea leziunilor
fizice, preparate farmaceutice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul bolilor hormonale, produse
farmaceutice pentru tratarea bolilor infecțioase,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
pentru tratarea afecțiunilor scheletice, preparate
farmaceutice pentru tratarea afecțiunilor
reumatice, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor inflamatorii, preparate
farmaceutice pentru utilizare în oftalmologie,
preparate farmaceutice pentru utilizare în
hematologie, produse farmaceutice pentru
tratarea afecțiunilor epidermice, produse
farmaceutice pentru tratarea tulburărilor
metabolice, produse farmaceutice pentru
tratarea tulburărilor gastrointestinale, produse
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și preparate farmaceutice pentru prevenirea
vergeturilor, preparate farmaceutice pentru
chirurgia oculară sau intraoculară, preparate
și substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, preparate farmaceutice pentru
ameliorarea mușcăturilor de insecte, preparate
farmaceutice injectabile pentru tratamentul
reacțiilor anafilactice, preparate farmaceutice
pentru tratamentul afecțiunilor musculo-
scheletice, preparate și substanțe farmaceutice
cu proprietăți analgezice, preparate și substanțe
farmaceutice cu proprietăți antiinflamatoare,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor de rinichi, preparate farmaceutice
pentru prevenirea tulburărilor sistemului
imunitar, preparate farmaceutice pentru
prevenirea tulburărilor sistemului nervos,
preparate farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor sistemului endocrin, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor sistemului
metabolic, produse farmaceutice pentru tratarea
tulburărilor organelor senzoriale, produse și
preparate farmaceutice pentru prevenirea
umflării picioarelor, preparate farmaceutice cu
acțiune asupra sistemului nervos central,
preparate și substanțe farmaceutice destinate
utilizării pentru anestezie, preparate și
substanțe farmaceutice destinate utilizării în
ginecologie, preparate farmaceutice pentru
prevenirea bolilor cauzate de bacterii, preparate
farmaceutice pentru tratarea bolilor cauzate
de bacterii, preparate farmaceutice pentru
utilizare în transplanturile de organe, preparate
farmaceutice pentru tratarea pielii uscate în
timpul sarcinii, preparate farmaceutice pentru
tratarea bolilor sistemului nervos central (SNC),
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor și dereglărilor respiratorii,
lichide intravenoase pentru rehidratare, nutriție
și administrare de produse farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
afecțiunilor legate de sistemul imunitar.
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, marketing pe internet,
publicitate pentru terți pe internet, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, administrare de programe și
servicii de rambursare a cheltuielilor pentru
medicamente, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, publicitate referitoare la
produse farmaceutice și de imagistică in vivo,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru terapie fizică, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de agenții de import
si exporț.

───────
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(210) M 2021 01901 (111)177018
(151) 10/03/2021
(732) SC KAROUA S.R.L., STR. ȘCOLII

NR. 160, SAT BOD, JUDEȚUL
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KAROUA PRODUSE
PROASPETE

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 29.01.13;
03.04.04; 01.15.15

(591) Culori revendicate:roșu, verde deschis,
verde închis, alb

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin posta sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2021 01902 (111)177019
(151) 10/03/2021
(732) NOVA FARM SRL, ȘOS. CHITILEI

NR. 413, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., B-DUL.
LIBERTĂŢII NR. 22, BL.102, SC. 3, ET.
6, AP. 55, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050707, ROMANIA

(540)

NOVA farm FARMACIE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
24.13.25; 26.11.12; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate online, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, publicitate la produsele şi serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcţie de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de preţuri,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, marketing pe internet,
publicitate pentru terţi pe internet, promovarea
produselor şi serviciilor altor persoane prin
internet, furnizare de informaţii despre produse
de larg consum prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, furnizare de asistenţă administrativă
farmaciilor pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, administrare de programe şi
servicii de rambursare a cheltuielilor pentru
medicamente, administrare de programe şi
servicii de rambursare către farmacii, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
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publicitate referitoare la produse farmaceutice
şi de imagistică in vivo, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
medicale, publicare de materiale publicitare
online, difuzare de materiale publicitare online,
servicii de vânzare prin licitaţii online prin
internet, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice şi de înfrumuseţare, servicii
de publicitate privind produse farmaceutice
pentru tratarea diabetului, consultanţă privind
comercializarea de produse chimice, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoţionale şi de
comercializare pentru terţi, asistenţă privind
comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, distribuire de eşantioane,
distribuire de pliante publicitare, distribuire de
materiale publicitare, distribuirea de materiale
promoţionale, promovarea de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de materiale tipărite
şi organizarea de concursuri promoţionale,
servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor, servicii de agenții de import şi
export, demonstraţii cu produse, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, publicitate
prin televiziune, servicii de vânzare cu ridicata
pentru preparatele sanitare, veterinare şi
farmaceutice şi pentru proviziile medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare și pentru

proviziile medicale, publicitate, managementul,
organizarea şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, publicitate radio, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum, şi
anume cu privire la cosmetice.

───────

(210) M 2021 01905 (111)177020
(151) 10/03/2021
(732) CONLIN LUCIA SRL, ROVINARI,

STR. TERMOCENTRALEI NR. 8,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, 215300,
GORJ, ROMANIA

(540)

Linvidia

(531) Clasificare Viena: 26.02.03; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 26.03.23

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

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

───────
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(210) M 2021 01906 (111)177021
(151) 10/03/2021
(732) BIANCA ZEN CONSULTING

S.R.L., BDUL. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 1, CAMERA
1, BLOC MI, SCARA H, ETAJ 1,
AP. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
041431, ROMANIA

(540)

Bianca Zen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în domeniul managementului
corporatist, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale sau industriale, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență privind managementul
activităților comerciale, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, servicii oferite de experți în
domeniul eficienței activității comerciale, servicii
oferite de furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
informații despre metode de vânzare, întocmire
de rapoarte economice, managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, managementul și
consultanța în procesele de afaceri,
managementul și administrarea afacerilor,
planificare corporativă, planificare strategică de
afaceri, planificare strategică în afaceri, servicii
de examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii de specialitate privind eficiența
în afaceri, servicii de strategie în afaceri, servicii
pentru dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru strategia și planul de afaceri.

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație și instruire, furnizarea de
informații în materie de recreere, meditaţii
(îndrumare), organizare de webinare, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist.

───────

(210) M 2021 01909 (111)177022
(151) 10/03/2021
(732) C & M PACKING SRL, STR. ADY

ENDRE NR.15, ETAJ P+E, AP. 2,
SAT DUMBRĂVIŢA, JUD. TIMIŞ,
COMUNA DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

360 GROUP

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 27.05.17;
27.07.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri (HEX #737373),
galben (HEX #FFAB2E, HEX #FFC714)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 01913 (111)177565
(151) 10/03/2021
(732) ASOCIATIA D3M, STR.

PRIVIGHETORILOR NR.18,
LOT 17, CAM. 1, JUD. ILFOV,
BALOTEŞTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

E T A J artist-run space

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
27.05.17

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

35. Organizarea de expoziții comerciale și
servicii expoziționale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare și realizare
de expoziții comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri publicitare, organizare de expoziții
în scop comercial, organizare de expoziții în
scopuri comerciale, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de târguri
și expoziții virtuale online, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, servicii de administrare a expozițiilor
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții cu
scop comercial sau antreprenorial, organizare
și coordonare de expoziții și spectacole
comerciale, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,

organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, organizare
și coordonare de expoziții de artă în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de expoziții comerciale, organizare de expoziții
în scopuri publicitare, realizare de expoziții în
scopuri comerciale, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale.
41. Organizarea de expoziții de artă, servicii
de expoziții de artă, organizarea de expoziții
la muzeu, organizare de expoziții educaționale,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
orgzanizare de expoziții cu scop educativ,
realizare de expoziții cu scopuri educative,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
organizare de expoziții în scop educativ,
coordonare de expoziții în scopuri recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de expoziții în scop de instruire,
furnizare de instalații de muzeu pentru
expoziții, organizare de expoziții în scopuri de
divertisment, desfășurare de expoziții în scop de
divertisment, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, furnizarea de instalații de muzee
(prezentare, expoziții), organizare și pregătire de
expoziții în scopuri de divertisment, organizare
de expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative.

───────
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(210) M 2021 01916 (111)177407
(151) 10/03/2021
(732) ALINA-IOANA AXINTE, STR.

DOBROGEI NR. 42, JUDETUL
BRASOV, SAT SÎNPETRU
(COMUNA SÎNPETRU), BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Dulceața Răzeșei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Dulcețuri, fructe preparate, pastă de fructe,
fructe conservate, jeleuri de fructe, legume
procesate, legume conservate, jeleuri de
legume, jeleuri, dulcețuri, paste de fructe și
legume.

───────

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Asociaţia pastel Nicio
lună fără o faptă bună

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
02.09.01; 29.01.15

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01931 (111)177466
(151) 11/03/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Asociația pastel

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.09.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137C), rosu (Pantone 179C), galben
(Pantone Yellow C), verde deschis
(Pantone 380 C), verde inchis (Pantone
362 C), mov (Pantone 254 C), albastru
(Pantone 7461 C), turcoaz (Pantone
326 C)

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01930 (111)177465
(151) 11/03/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
137C), roşu (Pantone 179C), galben
(Pantone Yellow C), verde (Pantone
380C, 362C), mov (Pantone 254C),
albastru (Pantone 7461C), turcoaz
(Pantone 326C), gri (Gray 11C)
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(210) M 2021 01932 (111)177467
(151) 11/03/2021
(732) SC PASTEL AGE SRL, STR.

ARDELENI NR. 33, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Nicio lună fără o faptă bună
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 01933 (111)177252
(151) 16/03/2021
(732) SEVERINESTI VITICOLA SRL,

STR. PRINCIPALA NR 102,
JUDETUL MEHEDINTI, CORCOVA,
227125, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

Marcel et le Prince
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2021 01937 (111)177033
(151) 11/03/2021
(732) MKS MONTAJE SPECIALE S.R.L,

STR. ZIDURI INTRE VII NR. 19,
BL. A, SPATIUL 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MKS GROUP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.11.03;
26.03.23

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
grena, negru, alb

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

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────
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(210) M 2021 01961 (111)177334
(151) 11/03/2021
(732) CARTI ALESE S.R.L., STR.

BASARABIA NR. 25, JUDEȚUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Carti Alese
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, cărți, cărți manuscrise,
cărți documentare, ambalaje pentru cărți din
hârtie, carton sau plastic, coperți de carte,
cărți de desen, publicații periodice, ziare,
reviste, manuale tipărite, manuale didactice, cărți
şcolare, cărți educative.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru carti, reviste,
cd-uri, jocuri, jucarii, regruparea în avantajul
terţilor a cartilor, revistelor, CD-urilor, jocurilor,
jucariilor (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în scop publicitar,
comercial şi de promovare, toate acestea pentru
carti, reviste, cd-uri, jocuri, jucarii, servicii de
vânzare cu ridicata, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la carti, reviste, cd-uri,
jocuri, jucarii, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la carti, reviste, cd-uri, jocuri,
jucării, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
41. Editare de publicații, servicii de editare,
publicare și editare de cărți, editare de cărți și

recenzii, publicare și editare de materiale tipărite,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât textele publicitare, editare
de texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
publicații, servicii de editare computerizată,
consultanță editorială, publicare și editare de
cărți, servicii de consultanță în domeniul
editorial, furnizarea de informații referitoare la
activitatea editorială, publicare de materiale
editoriale pe site-uri accesibile printr-o rețea
globală de calculatoare, publicare de cărți,
publicare de manuale, elaborare de manuale
educative, publicare de cărți audio, publicare
multimedia de cărți, publicare de cărți instructive,
publicare de cărți educative, publicare de cărți
și recenzii, publicare de reviste și cărți, furnizare
de informații referitoare la cărți, servicii de
informare cu privire la cărți, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
electronică on-line de periodice și cărți, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, servicii de consultanță în materie
de publicare de cărți, publicare de literatură
didactică, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-o
rețea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, nedescărcabile.

───────
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(210) M 2021 01964 (111)177069
(151) 11/03/2021
(732) CLAUDIA-MONICA NICOLAE,

STRADA T1 NR.36, JUDEȚUL
CONSTANȚA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MIRAMARE RESIDENCE
M MAMAIA NORD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21

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

43. Cazare temporară, rezervări de spații
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servire de alimente și băuturi, servicii
ale barurilor, servicii de local public, alimentație
publică, servicii de restaurant, servicii oferite de
pizzerii.

───────

(210) M 2021 01965 (111)177070
(151) 11/03/2021
(732) NIRA PROMED SRL, STRADA

FULGERULUI NR.36, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11 IUNIE
NR. 51, ETAJ 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEGA WASH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
37. Curăţare, spălare şi călcare de articole
textile, de lenjerie, de covoare, de mochete,
de haine şi de orice articole de îmbrăcăminte,
netezirea cu abur a îmbrăcămintei, întreţinere,
curăţare, reparare şi remediere de de articole
textile, de lenjerie, de covoare, de mochete, de
haine şi de orice articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 01971 (111)177071
(151) 12/03/2021
(732) SMARTBRAND SRL, STR.

AMMAN 4, 4, BUCUREȘTI, 01,
ROMANIA

(540)

ADA KALEH by YOUR
PERSONAL AROMA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, săpunuri nemedicinale.

───────

(210) M 2021 01972 (111)177072
(151) 12/03/2021
(732) SMARTBRAND SRL, STR.

AMMAN 4, 4, BUCUREȘTI, 01,
ROMANIA

(540)

FLEURS DE ROUMANIE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, sapunuri nemedicinale.

───────

(210) M 2021 01974 (111)177073
(151) 12/03/2021
(732) RADU NICOLAE BONCHIȘ, STR.

SLT. DEMETRIU TEIUȘANU NR.
8B, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

A M S Accelerate IT

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.04;
29.01.08

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

clase:
35. Managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare.

───────

(210) M 2021 01975 (111)177074
(151) 12/03/2021
(732) GILBERT RENAUD, STR.

EVREILOR DEPORTAŢI (FOSTĂ
SUCEVEI) NR.14, ET. 1, CAM. 117,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410078,
BIHOR, ROMANIA

(540)

RECALL HEALING Unlocking
the secrets of illness

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 27.05.17;
29.01.01

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment.

───────
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(210) M 2021 01976 (111)177075
(151) 12/03/2021
(732) LAGUNA SERV, STR. SUGAU NR.

66, JUD. MARAMUREŞ, SIGHETU
MARMAŢIEI, MARAMUREȘ,
ROMANIA
LAGUNA EUROMOB, STR. NR.
224, JUD. MARAMUREŞ, VADU
IZEI, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LAGUNA mobilă pentru acasă

(531) Clasificare Viena: 26.04.03; 26.04.12;
27.05.17

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier
modular, mobilier din lemn, mobilier de
interior, mobilier baie, mobilier de bucătărie,
mobilier pentru dormitor, mobilier pentru camera
de zi, mobilier de grădină, mobilier pentru
depozitare, mobilier pentru săli (de spectacole,
de conferințe), mobilier pentru casă, birou
și grădină, oglinzi (mobilier), unități (mobilier,
picioare pentru mobilă, mobilă din bambus,
mobilier din piele, mobilier tapițat, rafturi metalice
(mobilier), dulapuri metalice (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, adăposturi și
paturi pentru animale, afișaje, standuri și
indicatoare, nu din metal, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante și
decorațiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse (cu excepția

transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Transport de mobilă și mobilier, livrare de
mobilă și mobilier, depozitare de mobilă și
mobilier.

───────

(210) M 2021 01978 (111)177076
(151) 12/03/2021
(732) PRODINS SRL, STR. DUMITRU

PAPAZOGLU NR. 7, BL. 10, SC.
1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AdSymphony
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate online, publicitate prin
intermediul site-urilor de prezentare.

───────
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(210) M 2021 01986 (111)177077
(151) 12/03/2021
(732) PAUL COSMOVICI, STR.

POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT.
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

sanoville

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri naturale de uz cosmetic, produse
cosmetice naturale, preparate pentru curatarea
si ingrijirea corpului, preparate pentru
infrumusetare nemedicinale, uleiuri de uz
cosmetic, extracte din plante de uz cosmetic,
preparate cosmetice si produse de toaleta
nemedicinale, preparate pentru ingrijirea pielii,
lotiuni pentru ingrijirea fetei si a corpului,
preparate pentru curățare și odorizante.
5. Suplimente pe baza de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive nu
de uz medical, antioxidanti derivati din miere,
suplimente alimentare pe baza de pudra de acai,
suplimente alimentare, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar in dieta, suplimente
dietetice si nutritive, fibre dietetice care ajuta
digestia adaptate pentru scopuri medicale,
preparate dietetice si alimentare, batoane care
inlocuiesc o masa, ca supliment nutritiv, pentru
sporirea energiei, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare pe
baza de germeni de grau, polen de albine de uz
nutraceutic, suplimente dietetice cu proteine de
soia, vitamine și preparate cu vitamine, băuturi
pe bază de vitamine, vitamine gumate, preparate
cu minerale și vitamine, suplimente alimentare
pe bază de minerale, alimente pentru bebeluși,
preparate farmaceutice.

───────

(210) M 2021 01987 (111)176782
(151) 12/03/2021
(732) S.C. CONTENTSPEED S.R.L.,

STR. MAGURA VULTURULUI,
NR.73, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. ZAHARIA STANCU, NR.
8E, BL.9, AP.P03,CĂSUŢA POŞTALĂ
640, JUD BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ContentSpeed
eCommerce made easy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
29.01.12

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

clase:
42. Programare computerizată: servicii de
creaţie şi dezvoltare software, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, proiectarea sistemelor
informatice, consultanţă software pentru
calculatoare, servicii de protecţie împotriva
viruşilor de calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware: conversia
datelor sau documentelor din format fizic
în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe
site-urile web(servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a datelor, monitorizarea
electronică a informaţiilor personale de
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identificare pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, monitorizarea
electronică a activităţii cărţilor de credit pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, audit energetic, inginerie, sondaje,
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industriala, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (it), furnizarea de informaţii în legătură
cu tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacțiide comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (paas),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă tehnologică, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web

───────

(210) M 2021 01991 (111)177078
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA, NR. 32, JUDETUL ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

Suplette

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
29.01.13

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

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, batoane de nuga învelite în ciocolată,
batoane din aluat prăjit (youtiao), bezele,
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crackers,
biscuiți crackers cu aromă de fructe, biscuiți
crocanți, biscuiți de graham, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați, biscuiți
sărați condimentați, boabe de cafea învelite
în zahăr, bomboane cu ciocolată, brioșe cu
fructe, bucăți de jeleu dulce din pastă de
fasole roșie (yohkan), budinci, chifle cu gem,
chipsuri de cofetărie pentru copt, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu
boabe de cafea măcinate, ciocolată granulată,
ciocolată nemedicinală, ciocolată pentru glazuri,
ciocolată pentru produse de cofetărie și
pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, clătite americane, cornuri,
cozonac pandoro, cozonaci, crema spumă
(dulce), creme englezești custard (deserturi la
cuptor), creme pe bază de cacao sub formă de
produse tartinabile, cremă de ciocolată pentru
pâine, cremă de ouă englezească, dulciuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1049

(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, creme pe bază de ciocolată, creme
tartinabile pe bază de ciocolată, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, decorațiuni
din ciocolată pentru prăjituri, decorațiuni pentru
pomul de crăciun (comestibile), deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, dulciuri înghețate pe băț,
dulciuri nemedicinale care conțin lapte, dulciuri
nemedicinale cu gust de lapte, dulciuri
nemedicinale cu umplutură de caramel, dulciuri
nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri pe bază
de ginseng, dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, dulciuri și biscuiți tradiționali coreeni
(hankwa), flan, fondue din ciocolată, fructe de
pădure învelite în ciocolată, fructe oleaginoase
trase în ciocolată, fructe oleaginoase învelite în
ciocolată, fructe trase în ciocolată, fulgi, fulgi
de patiserie de unt de arahide, fulgi din cremă
de unt și zahăr brun (butterscotch), garnituri de
ciocolată, gem de boabe de fasole învelit într-o
coajă moale pe bază de boabe învelite în zahăr
(nerikiri), gheață pentru produse de cofetărie,
glazură de ciocolată, glazură din bezele, gofre
de ciocolată, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, halva, hârtie comestibilă,
hârtie de orez comestibilă, iepurași de ciocolată,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
de cofetărie, ingrediente pentru prepararea
dulciurilor, înghețate și dulciuri, jeleuri de fructe
(cofetărie), lapte de pasăre, marțipan, marțipan
din ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
migdale, migdale acoperite de ciocolată, măr
pané, napolitane din hârtie comestibilă, nuci
macadamia trase în ciocolată, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), nuga, înlocuitor
de cremă, înlocuitor de marțipan, înlocuitori
(ciocolată), înlocuitori de ciocolată, orez sub
formă de cremă, ornamente din ciocolată pentru
pomul de crăciun, ornamente pentru pomul
de crăciun (comestibil), pandișpanuri japoneze
(kasutera), panettone (cozonac italian), pastile
din miere cu ierburi aromatice (dulciuri), pastă
pentru sandviș cu ciocolată și fructe uscate,
pateuri cu ciocolată, plăcinte cu iaurt congelate,
prăjituri din mei sau boabe de orez expandat
legate cu zahăr (okoshi), prăjituri dulci din
orez zdrobit (mochi-gashi), prăjituri moi din
orez zdrobit, întinse cu făcălețul (gyuhi), praline
cu napolitană, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse

de cofetărie congelate, produse de cofetărie
congelate pe bază de lactate, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie cu aromă de lemn dulce, produse de
cofetărie cu aromă de mentă (nemedicinale),
prăjituri pavlova cu gust de alune, prăjituri
pavlova preparate cu alune, prăjituri uscate
din făină de orez cu zahăr (rakugan), produse
de cofetărie cu aromă de praline, produse
de cofetărie cu crema spumă, produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
și înghețate, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc acoperit
cu ciocolată, trufe cu rom (produse de cofetărie),
rulouri cu scorțișoară, sopapillas (produse de
patiserie, prăjite), sopapillas (pâine prăjită),
sosuri de ciocolată, specialități de patiserie,
spume, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, tablete (dulciuri),
taiyaki (prăjituri japoneze în formă de pește
cu diverse umpluturi), tiramisu, trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, turte indiene,
vafe cu glazură de ciocolată, vafe, gofre, vată
de zahăr, vla (cremă englezească custard),
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
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procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole.

───────

(210) M 2021 01995 (111)177079
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUDETUL ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUDETUL ALBA,
ALBA IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

Tort Albinuța

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, îngheațate
cu arome, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, înghețate cu trufe,
înghețate moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț
care conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înghețate și dulciuri, înghețată pe
bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
pe băț, înghețată sub formă de sandviș,

înghețată vegană, parfeuri, plăcinte cu iaurt
congelate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie
înghețate, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, sorbete
(înghețate pe bază de apă), sorbeturi infuzate
cu alcool, șerbet, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), șerbeturi și
sorbete, sorbeturi (înghețate de fructe), torturi
de înghețată, bezele, brioșe cu fructe, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de crăciun
(comestibile), deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), deserturi preparate
(produse de cofetărie), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
crăciun, ornamente pentru pomul de crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină de
orez cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
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cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, specialități de patiserie, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre.

───────

(210) M 2021 01996 (111)177544
(151) 12/03/2021
(732) PANPHARMA, Z I DU CLAIRAY,

LUITRÉ, 35133, FRANȚA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

PANKAINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și substanțe farmaceutice și
medicale, produse farmaceutice și medicale
care conțin anestezice, produse farmaceutice
injectabile, produse farmaceutice injectabile

folosite în anestezie, produse de anestezie
injectabile, produse de anestezie inhalabile,
substanțe si preparate farmaceutice folosite în
anestezie, preparate farmaceutice injectabile,
produse farmaceutice care se administrează
intravenos pentru anestezie.

───────

(210) M 2021 01998 (111)177080
(151) 12/03/2021
(732) IOAN ISTRATE, BLD. LUCIAN

BLAGA NR. 32, JUD. ALBA,
SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

Tort Delicatesa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Deserturi cremă instant, deserturi cu
înghețată, dulciuri de înghețată de iaurt, dulciuri
înghețate, dulciuri înghețate pe băț, îngheațate
cu arome, înghețată, înghețată care nu e
preparata din produse lactate, înghețată cu
aromă de fructe sub formă de acadele, înghețată
cu fructe, înghețată de fructe, înghețată de
iaurt (înghețate), înghețată din lapte, înghețată
infuzată cu alcool, înghețate comestibile de
fructe, înghețate cu aromă de ciocolată,
înghețate cu ciocolată, înghețate cu trufe,
înghețate moi, înghețate pe băț, înghețate pe băț
care conțin lapte, înghețate pe băț cu aromă de
lapte, înghețate tip sorbet, înghețate tip sorbet
cu fructe, înghețate și dulciuri, înghețată pe
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bază de iaurt (predomină înghețata), înghețată
pe băț, înghețată sub formă de sandviș,
înghețată vegană, parfeuri, plăcinte cu iaurt
congelate, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie cu gheață, produse
de cofetărie cu înghețată, produse de cofetărie
înghețate, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
pe bază de înghețată, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie înghețate care conțin înghețată,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, produse de cofetărie și înghețate,
produse de înghețată pe bază de soia, sorbete
(înghețate pe bază de apă), sorbeturi infuzate
cu alcool, șerbet, șerbeturi, șerbeturi (produse
de cofetărie), șerbeturi (înghețată), șerbeturi și
sorbete, sorbeturi (înghețate de fructe), torturi
de înghețată, bezele, brioșe cu fructe, ciocolată,
ciocolată aerată, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu hrean japonez, ciocolată cu lichior, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, ciocolată granulată, ciocolată
nemedicinală, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, ciocolată
tartinabilă, ciocolată tartinabilă conținând nuci,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni pentru pomul de Crăciun
(comestibile), deserturi cu musli, deserturi
pe bază de ciocolată, deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), deserturi preparate
(produse de cofetărie), dulciuri cu conținut
redus de carbohidrați, dulciuri nemedicinale
care conțin lapte, dulciuri nemedicinale cu gust
de lapte, dulciuri nemedicinale cu umplutură
de caramel, dulciuri nemedicinale sub formă
de ouă, dulciuri pe bază de ginseng, dulciuri
pentru decorarea pomului de Crăciun, dulciuri
și biscuiți tradiționali coreeni (hankwa), flan,
ornamente din ciocolată pentru pomul de
Crăciun, ornamente pentru pomul de Crăciun
(comestibil), pandișpanuri japoneze (kasutera),
panettone (cozonac italian), prăjituri din mei
sau boabe de orez expandat legate cu zahăr
(okoshi), prăjituri dulci din orez zdrobit (mochi-
gashi), prăjituri moi din orez zdrobit, întinse cu
făcălețul (gyuhi), prăjitură cu pâine, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu
aromă de ciocolată, produse de cofetărie cu
aromă de lemn dulce, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), prăjituri
pavlova cu gust de alune, prăjituri pavlova
preparate cu alune, prăjituri uscate din făină de

orez cu zahăr (rakugan), produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
din zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin ciocolată, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie nemedicamentoase pentru
utilizare în timpul unei diete pe bază de
control al caloriilor, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, care
conțin înlocuitor de ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
cu înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de mentă, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de patiserie din
făină de cartofi, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), produse pe bază de
ciocolată, specialități de patiserie, tiramisu, trufe
(produse de cofetărie), trufe de ciocolată, vafe cu
glazură de ciocolată, vafe, gofre.

───────
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(210) M 2021 01999 (111)177081
(151) 12/03/2021
(732) MISFIT SRL, STR. REGELE

FERDINAND NR. 10A, AP.1, JUD.
MURES, TARGU-MURES, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

18 BEAUTY CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.07.01; 05.05.20

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

clase:
44. Servicii de epilare cu laser, masaj,
tratamente cosmetice pentru corp.

───────

(210) M 2021 02001 (111)177393
(151) 12/03/2021
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O.

SP.K, UL LEGIONÓW 37, 34-100,
WADOWICE, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAETITULESCU NR. 94, BL.
14, SC. 4, ET. 2, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011146, ROMANIA

(540)

T TEDI Play!

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 03.01.24;
03.01.16; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, rosu,
albastru, maro, alb, negru, crem

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

30. Batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, chipsuri (produse din cereale),
pandișpanuri, produse de patiserie, torturi,
biscuiţi petit-beurre, prăjituri din cereale pentru
consum uman, bomboane, fondante (cofetărie),
dulciuri (bomboane), dulciuri sub formă de
batoane și gumă de mestecat, dulciuri
(bomboane), dropsuri, vafe belgiene, gofre,
jeleuri de fructe (produse de cofetărie ), biscuiți,
sorbeturi (îngheţate), înghețată pe bază de iaurt
(predominând înghețata), înghețată, gheață,
înghețată, iaurt înghețat (produse de patiserie,
îngheţate), sorbeturi, biscuiți sărați și uscați
(crackers), biscuiți crocanți din cereale, fulgi de
porumb, miere, preparate din cereale învelite cu
zahăr și miere, sosuri de fructe, spume pentru
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desert (produse de cofetărie), plăcinte, prăjituri,
brioșe, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, înlocuitori
de cafea, condimente.

───────

(210) M 2021 02004 (111)177082
(151) 18/03/2021
(732) POETIC DESIGN TRADE SRL,

STR. FABRICII DE ZAHAR NR.
43, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400572, CLUJ, ROMANIA

(540)

POETIC STORE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la vânzarea de mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat.

───────

(210) M 2021 02008 (111)177491
(151) 12/03/2021
(732) SC VELROM SRL, STR.

LAMINORULUI, NR. 56A, JUDEŢ
DÂMBOVIŢA, TARGOVISTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 25.01.25; 03.13.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Făină şi preparate facute din cereale,
biscuiţi, fursecuri, produse de patiserie şi
cofetărie.

───────
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(210) M 2021 02011 (111)177083
(151) 12/03/2021
(732) LARGO TRADE SRL, STR.

ZEPELINULUI NR. 5, JUDEŢ
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STRADA 11
IUNIE, NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TRAMONTO

(531) Clasificare Viena: 01.03.12; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.02

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

clase:
33. Vin, vin spumant, vinuri de masă, vin
spumant de fructe, băuturi care conțin vin,
băuturi pe bază de vin, cocteiluri preparate
pe bază de vin, băuturi aperitive pe bază
de vin, băutură alcoolică pe bază de vin și
fructe, vin fiert, vinuri îmbogățite, punci de vin,
vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), băuturi spirtoase,
băutură spirtoasă fermentată, băuturi alcoolice
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
bauturi distillate, aperitive pe bază de lichior din
alcool distilat, băutură alcoolică tare, obținută
prin distilarea vinului, coniac, vodka, whiskey.

───────

(210) M 2021 02015 (111)177535
(151) 12/03/2021
(732) DAS SENSE SOCIETY S.R.L.,

STRADA FRANARULUI NR.37,
CAMERA 3 IN SUPRAFAȚĂ DE
16 MP, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TAKEAT fresh every moment

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
09.07.19; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, bluemarin,
alb

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

43. Servicii de cazare temporara, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, servicii oferite de restaurante pentru
turiști, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de rezervări pentru
restaurante și mese, servicii de restaurante
de sushi, servicii de restaurante fast-food,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă, furnizare de recenzii
de restaurante și baruri, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, servicii de catering
pentru restaurante fast-food cu autoservire,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
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oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de restaurante
care servesc tempura, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servicii prestate de o agenție pentru
rezervări de restaurante, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii
de bar, furnizare de informații despre servicii
de bar, furnizare de informații sub formă
de rețete de băuturi, furnizare de informații
referitoare la baruri, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, rezervări
la restaurant, servicii de consultanță cu privire
la alimente, consultații privind rețetele de gătit,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii de consultanță cu privire la
tehnici de coacere, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de rezervare
a meselor, servicii de rezervări la restaurant,
servicii contractuale de alimentație.

───────

(210) M 2021 02020 (111)177084
(151) 13/03/2021
(732) CBD FUNHOUSE

INTERNATIONAL S.R.L., STRADA
GEORGE CĂLINESCU NR.
5, SUBSOL, SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PANTEA CEZAR
MARIUS, CALEA CĂLĂRAȘI NR. 142,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CBD FUNHOUSE Your
Premium Health Partner

(531) Clasificare Viena: 05.03.02; 02.09.14;
02.09.15; 01.01.05; 29.01.13; 26.15.25

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

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
4. Lubrifianți, lumânări.
29. Uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Jeleuri.

───────
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(210) M 2021 02025 (111)177062
(151) 14/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC
317B, PARTER, JUDEȚUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

RURIS

(531) Clasificare Viena: 15.03.09; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
7. Mașini și mașini unelte și anume spălător cu
presiune.

───────

(210) M 2021 02026 (111)177085
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIS

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Blu

(531) Clasificare Viena: 24.01.10; 27.05.01;
29.01.04; 05.07.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7683C)

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

30. Făină.
───────
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(210) M 2021 02027 (111)177086
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIS

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Rossa

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 24.01.10;
27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
7597C)

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

30. Făină.
───────

(210) M 2021 02028 (111)177246
(151) 14/03/2021
(732) CONSTANTIN CÂRCU, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 012052, ROMANIA

(540)

Tree United Properties
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

(210) M 2021 02029 (111)177087
(151) 14/03/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR. TIMIȘ

NR. 22, JUDEȚUL VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, 240630,
VALCEA, ROMANIA

(540)

Castelana Verde

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 24.01.10;
27.05.01; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7741C)

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

30. Făină.
───────
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(210) M 2021 02036 (111)177483
(151) 15/03/2021
(732) ANDREA-IZABELLA BORȘ,

STR. PĂLTINIȘ NR. 25, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

DentExpert Dr. Borș

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(210) M 2021 02038 (111)177088
(151) 15/03/2021
(732) DELANOI FRUCT SERVICE, STR.

MĂRĂȘEȘTI NR. 261, BL. 1, ET.
7, AP 31, JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

DELANOI

(531) Clasificare Viena: 05.07.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
roșu

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

32. Sucuri de fructe/suc de fructe, nectaruri
de fructe, nealcoolice, limonade, smoothie-uri,
siropuri pentru băuturi nealcoolice.

───────

(210) M 2021 02039 (111)177089
(151) 15/03/2021
(732) CABLE WAKE SRL, STR.

BRAILITA NR. 1, BL. V17, SC.
1, ET. 6, AP. 21, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WH WAKEHUB

(531) Clasificare Viena: 26.05.01; 27.05.01;
27.05.23

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive.

───────
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(210) M 2021 02042 (111)177090
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BRAIN FOOD

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 11.01.02;
11.01.04; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

(210) M 2021 02043 (111)177091
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

MIND SNACKS

(531) Clasificare Viena: 02.09.23; 27.05.24;
26.15.25; 26.11.06; 26.11.13; 29.01.02;
29.01.06

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────
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(210) M 2021 02044 (111)177092
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BOOK ESPRESSO

(531) Clasificare Viena: 11.03.04; 20.07.02;
27.05.24; 29.01.03; 29.01.06

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

(210) M 2021 02045 (111)177093
(151) 15/03/2021
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI NR. 25,
PARTER, SAT ROŞU, JUD. ILFOV,
COMUNA CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

COUCH TALKS

(531) Clasificare Viena: 12.01.10; 27.05.24;
29.01.04; 29.01.06

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

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale.

───────

(210) M 2021 02048 (111)177099
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET, STR. LUNGA NR.

46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Columbo-Vit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2021 02049 (111)177100
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Prodiorat

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

5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare

───────

(210) M 2021 02050 (111)177101
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET, STR. LUNGA NR.

46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Premium-Vital
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Sampon de uz veterinar

───────

(210) M 2021 02051 (111)177102
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET, STR. LUNGA NR.

46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Procid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Dezinfectante.

───────

(210) M 2021 02052 (111)177103
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Clorocid
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, dezinfectante.

───────

(210) M 2021 02053 (111)177104
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Plantavit
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────

(210) M 2021 02057 (111)177105
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Kroky
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale de uz medical.

───────
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(210) M 2021 02058 (111)177106
(151) 15/03/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUD. MUREŞ, SOVATA,
545500, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Otosan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar

───────

(210) M 2021 02059 (111)177107
(151) 15/03/2021
(732) NINJA TECH BUSINESS SRL,

STR. LUNGA NR. 13, JUDETUL
ILFOV, COMUNA GLINA, SAT
MANOLACHE, ILFOV, ROMANIA

(540)

NinjaMobile

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
02.01.30

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

clase:
9. Huse pentru telefon.
35. Servicii de comerț online, servicii de comerț
cu amănuntul prin intermediul caselor de
comenzi sau prin internet.

───────

(210) M 2021 02061 (111)177108
(151) 15/03/2021
(732) SC OVISIM COMERCIAL SRL,

STR. PALERMO 4 BIS, JUDETUL
VASLUI, BARLAD, 731199,
VASLUI, ROMANIA

(540)

igi NU TE LASĂ...LA NEVOIE!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
11.07.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#4DC8F4), rosu (HEX #FF0000)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 02063 (111)177109
(151) 15/03/2021
(732) ROOD TRADE EXCLUSIV S.R.L.,

STR. CAISULUI NR. 25A, CAMERA
NR. 1, JUDETUL ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ROOD TRADE EXCLUSIV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Pompe de aerare pentru acvarii,
aerocondensatori, agitatoare, elevatoare
agricole, unelte agricole, altele decât cele
acţionate manual, utilaje agricole, dispozitive cu
pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
pompe de aer (instalaţii de garaj), maşini pentru
aspirarea aerului, alternatoare, dispozitive
antipoluare pentru motoare, aparate de tăiere
cu arc electric, aparate de sudură cu arc
electric, osii pentru maşini, prese cu coş, rulmenţi
(componente ale maşinilor), bătătoare electrice,
maşini de batere, pompe de bere, burdufuri
(componente ale maşinilor), transportoare cu
bandă, benzi pentru transportatoare, curele
pentru maşini, curele pentru motoare, maşini
pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
maşini pentru prepararea bitumului, maşini
pentru ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de
şlefuit, lame (componente ale maşinilor), mixere,
electrice, pentru uz casnic, suflante pentru
compresia, evacuarea şi transportul gazelor,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, cutii pentru matriţe (tipărire),

maşini de tăiat pâinea, maşini pentru preparare
berii, perii (componente ale maşinilor), perii
pentru aspiratoare, perii, acţionate electric
(componente ale maşinilor), buldozere, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de cardat),
maşini şi aparate pentru şamponarea covoarelor,
electrice, cartuşe pentru maşinile de filtrare,
instalaţii centralizate de curăţire cu vacuum,
maşini centrifuge/centrifuge (maşini), pompe
centrifuge, lame pentru tocătoarele staţionare,
fierăstraie cu lanţ, site de cenuşă (maşini),
dispozitive de curăţare cu abur, maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, motoare cu aer
comprimat, maşini cu aer comprimat, pompe cu
aer comprimat, compresoare (maşini), betoniere
(maşini), instalaţii de condensare, biele pentru
maşini, motoare, cabluri de comandă pentru
maşini, motoare, mecanisme de comandă
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
hidraulice pentru maşini, motoare, elemente
de comandă hidraulice pentru maşini, motoare
elemente de comandă pneumatice pentru
maşini, motoare.
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
pompe de aer, acţionate manual, burghie
(unelte de mână), dispozitive de întindere a
benzilor metalice (unelte de mână), baionete,
maşini de tuns barba, menghine de banc
(ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), foarfeci pentru marginile de gazon, cuţite
pentru deschis cutiile, unelte pentru împletit
(unelte de mână), burghie de mână, sfredel
de mână pentru dulgherie, foarfeci pentru vite,
dornuri de perforat (unelte de mână), cuţite
ceramice, feliatoare de brânză, neelectrice, dălţi,
menghine de mână pentru tâmplari sau arămari,
fiare de ondulat, cleşti pentru ondulare, tacâmuri,
bare de tăiat (unelte de mână), cuţite, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), aparate de
epilat, electrice şi neelectrice, aparate pentru
distrugerea paraziţilor de plante, acţionate
manual, stanţe (unelte de mână)/clupe (unelte
de mână)/cuţite pentru filete (unelte demână),
săpătoare (unelte de mână), săpătoare de
şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână),
pietre de, polizor abrazive, pile abrazive, plăci
abrazive, ondulatoare pentru gene acționate
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manual, pile (tools), aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru
unghii, electrici sau neelectrici, burdufuri pentru
şeminee (unelte de mână), patenţi (unelte de
mână)/cleşti de tras sârma (unelte de mână),
plăci de păr, oale de turnare (unelte de mână),
cadre pentru fierăstraiele de mână, dispozitive
de cules fructele (unelte de mână), tăietoare
de fructe, sfredele (unelte de mână), diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale uneltelor
de mână), fiare de gofrare, meliţe (unelte de
mână), maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice, maşini de tuns părul
pentru animale (ustensile de mână), pensete
pentru îndepărtarea părului, ciocane (unelte de
mână), burghie de mână, acţionate manual,
unelte de mână, acţionate manual, ustensile
de mână pentru ondularea părului, pompe
de mână, mânere pentru uneltele de mână,
acţionate manual, harpoane, harpoane pentru
pescuit, securi, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), barzi/securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână) /
atomizoare insecticid (unelte de mână) /spray-
uri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte de
mână neelectrice), râzătoare mandoline pentru
bucătărie, cuţite, foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuţit din piele, seturi
de manichiură, seturi de manichiură, electrice,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână), cleşti
pentru unghii, pile de unghii, pile de unghii,
electrice, poansoane cu numere, desfăcătoare
de stridii, cuţite de paletă, cuţite de sculptat
(unelte de mână), cuţite de decojit, seturi de
pedichiură, cuţite pentru pizza, neelectrice, fiare
de polizat (unelte pentru lustruit)/unelte de
fier pentru lustruit, fiare de capsulare (unelte
de mână), foarfeci pentru curăţare de crengi/
foarfeci de grădină, foarfeci pentru pomi, cuţite
de altoit, curele de ascuţit briciul, lame de
ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
nituitoare (unelte de mână), foarfeci, unelte de
răzuit (unelte de mână), şurubelniţe, neelectrice,
pietre pentru şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri
pentru cuţite, instrumente de ascuţit, truse de
bărbierit, lame de foarfecă, foarfeci mecanice
(ustensile de mână), foarfeci de tuns, veselă
de argint (cuțite, furculițe și linguri), chei de
buloane (unelte de mână)/chei de piuliţe (unelte
de mână), spatule (unelte de mână), spatule
pentru utilizare de către artişti, linguri, rigle
(unelte de mână), unelte de ştanţare (unelte
de mână)/stanţe (unelte de mână), tacâmuri
(cuţite, furculiţe şi linguri)/articole pentru masă

(cuţite, furculiţe şi linguri), furculiţe de masă,
cuţite de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi,
chei tubulare de tip T, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
feliatoare de legume/mărunţitoare de legume,
tocătoare de legume, spiralizatoare de legume,
acţionate manual, decojitoare de legume (unelte
de mână), furci pentru plivit (unelte de mână),
suporturi pentru barele de ascuţit, foarfeci mari
de grădină (foarfeci), dispozitive de tăiat folia
de pe dop la sticla de vin, acţionate manual,
dezizolatoare pentru sârmă (unelte de mână).
9. Ochelari 3D, alarme acustice/alarme sonore,
adaptoare electrice, aparate de analiză a
aerului, sonerii de alarmă, electrice, alarme,
alcoolmetre, altimetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice/
baterii de înaltă tensiune, ochelari anti-orbire,
sisteme de avertizare anti-furt, corpuri de
iluminat (electricitate), receptoare audio şi video,
interfeţe audio, mixere audio, aparatura didactică
audiovizuală, monitoare pentru bebeluşi, cântare
pentru bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), baterii pentru iluminat, baterii, electrice,
baterii pentru ţigările electronice, recipiente
pentru baterii/recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii/cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, balize, luminoase,
sonerii (dispozitive de avertizare), binocluri,
sirene, dulapuri pentru difuzoare, maşini
de calculat, casetofoane, întrerupătoare cu
celulă (electricitate)/reductoare (electricitate),
şnururi pentru telefonul mobil, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, cronografe (aparate
de înregistrare a timpului), aparate de
curăţare pentru discurile de pick-up/aparate
de curăţare pentru discurile de vinii,
mecanisme pentru televizoarele acţionate cu
fise, colectoare, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente hardware pentru
calculator, calculatoare, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), contacte,
electrice, telefoane fără fir, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru calculatoarele tabletă, busole, tuburi
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11. Dispozitiv de dezodorizare a aerului/
dispozitiv de dezodorizare a aerului, uscător de
aer/uscător de aer, dispozitiv de filtrare a aerului,
echipamente şi utilaje pentru purificarea aerului,
reîncălzitor de aer, sterilizator de aer/sterilizator
de aer, supapă de aer pentru dispozitiv de
încălzire cu abur, aparat de aer condiţionat,
aparat de aer condiţionat, robinet rezistent la
stropire, dispozitiv de filtrare pentru acvariu,
încălzitor pentru acvariu, lumină pentru acvariu,
dispozitiv automat de descărcare a cenuşii,
cuptorul brutarului, accesorii baie respectiv:
instalații pentru baie/instalații sanitare pentru
baie, facilități de baie/echipament sanitar pentru
baie, cadă de baie, trompetă pentru cadă
bidet, dispozitiv de răcire a băuturilor, bidet,
tub de cazan al dispozitivului de încălzire
(tub), maşină de coacere pâine, prajitor de
pâine/prajitor de pâine, maşină de fabricat
pâine, radiator central, lanternă chineză, cameră
curată (instalaţii sanitare), aparat de cafea
electric, echipamente şi aparate de gătit, aragaz/
ustensile de gătit, ustensile de gătit electrice,
blat electric, echipamente şi dispozitive de răcire,
dispozitive şi maşini de răcire, dispozitiv de
răcire lichid, dispozitiv de răcire a tutunului,
dispozitiv de răcire cu apă, echipamente pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, dispozitiv
de dezodorizare, nu pentru uz personal/
dispozitiv de dezodorizare, nu pentru uz
personal, dispozitiv de uscare, echipamente
de dezinfectare, echipamente de dezinfecţie
medicală, dezinfectant utilizat în magazinul
de toalete/distribuitorul de toalete dezinfectat,
stropitor de irigare prin picurare (accesorii pentru
irigare), dispozitiv de uscare, echipamente şi
dispozitive de uscare, uscare pentru furaje
şi echipamente de alimentare /dispozitiv de
uscare a furajelor, rezervor de expansiune
pentruechipamente de încălzire centrală.

───────

de evacuare, electrice, altele decât cele pentru
iluminat/tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, sonerii electrice pentru
uşi, dvd playere, dispozitive pentru iluminarea
ouălor, etichete electronice pentru produse,
panouri informative cu afişaj electronic, publicaţii
electronice, descărcabile, zgărzi electronice
pentru dresarea animalelor, aparate de mărit
(fotografie), oculare, măsurătoare pentru inele,
extinctoare de incendiu, becuri pentru bliţ
(fotografie), avertizoare luminoase (semnale
luminoase), ochelari de protecţie pentru sporturi,
casete pentru curăţarea capului (de înregistrare),
căşti de protecţie pentru sporturi, căşti de radio,
aparate pentru reglarea căldurii, higrometre,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, tonomate, muzicale /automate
muzicale acţionate de fise (tonomate),
tonomate pentru calculatoare, cutii de joncţiune
(electricitate), manşoane de joncţiune pentru
cablurile electrice, genunchiere pentru muncitori,
laptopuri, colaci de salvare, veste de salvare,
centuri de salvare, plute de salvare, încuietori,
electrice, difuzoare, magneţi, lupe (optică),
compasuri /busole marine, mouse (periferice
pentru calculatoare), mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse, pedometre, discuri de pick-up/
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate
de fototelegrafie, celule fotovoltaice, prize
electrice, fire cu plumb, fire cu plumb,
ecrane de proiecţie, aparate de proiecţie,
căşti de protecţie, măşti de protecţie, căşti
de protecţie pentru sporturi, folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, folii de
protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente,
radiouri, lasere de salvare cu semnale
luminoase, măşti de protecţie respiratorie pentru
purificarea aerului, măşti de respiraţie, altele
decât cele pentru respiraţia artificială, rigle
(instrumente de măsurare), linii (instrumente
de măsurare), cântare, cântare analizoare
de greutate, huse pentru laptopuri, calibre
culisante, telefoane, nteligente, ceasuri
inteligente, detectoare de fum, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de înregistrare a sunetelor,
paravane anti-scantei, lanţuri pentru ochelari,
şnururi pentru ochelari, lentile pentru ochelari,
rame pentru ochelari, tocuri pentru ochelari,
ochelari, aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule, fluiere pentru sporturi, regulatoare
pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, stereoscoape, subwoofere,
întrerupătoare, electrice, calculatoare tip tabletă,
magnetofoane, taximetre, roboţi de învăţare,
protecţii pentru dinţi, aparate de telecomunicaţii

sub formă de bijuterii, telescoape, televizoare,
aparate de testare, nu cele pentru scopuri
medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică, termică, supape termionice /tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, trepiede pentru
aparatele de fotografiat, radiouri pentru vehicule,
aparate de înregistrare video, monitoare video
pentru bebeluşi, viziere pentru căşti, staţii radio
portabile (walkie-talkie), calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, măşti de
protecţie pentru muncitori, suporturi de odihnă
pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la
calculator.
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(210) M 2021 02067 (111)177110
(151) 15/03/2021
(732) PET SPECIALISTS SRL, DRUMUL

LUNCA OZUNULUI NR. 11,
CAMERA 1, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

Hemodialivet

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.13.25; 03.01.06

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, produse veterinare, vaccinuri
veterinare, antibiotice de uz veterinar,
dezinfectante de uz veterinar, preparate
bacteriene pentru uz medical şi veterinar,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
veterinare, preparate enzimatice pentru scopuri
veterinare, insecticide pentru spălat, loţiuni
pentru scopuri veterinare, medicamente de uz
veterinar, celule stem pentru scopuri veterinare,
preparate veterinare, preparate igienice de
uz veterinar, produse antiinfecțioase de uz
veterinar, suplimente dietetice adaptate pentru
uzul veterinar, reactivi chimici pentru analize
(de uz veterinar), medicație de uz veterinar
pentru calmarea durerii, preparate veterinare
pentru tratarea infecțiilor bacteriene intestinale,
preparate de diagnosticare de uz medical sau
veterinar, tratamente (medicinale) pentru pielea
animalelor.
41. Servicii educative și de instruire în domeniul
medicinei veterinare, servicii educative legate
de profesiile din domeniul veterinar, cursuri
educative în domeniul medicinei veterinare,
organizare și conducere de conferințe educative
în domeniul medicinei veterinare, organizare de

prezentări cu scopuri educative în domeniul
medicinei veterinare, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul medicinei
veterinare, instruire în îngrijirea animalelor de
companie.
44. Servicii veterinare, servicii de spitalizare
pentru animale, servicii de chirurgie veterinară,
servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru animale, asistenţă veterinară, furnizare
de informații în domeniul veterinar, consultanță
profesională în materie de servicii veterinare,
servicii de informații veterinare oferite pe
internet, servicii de informare cu privire
la produsele farmaceutice veterinare, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea sângelui animal, servicii de analize
de laborator în cadrul tratamentului pentru
animale.

───────

(210) M 2021 02068 (111)177111
(151) 15/03/2021
(732) SC CASA GHIZDEANU SRL,

COM. POSTA CALNAU NR.
24E, JUDEȚUL BUZĂU, SAT
ZILISTEANCA, BUZĂU, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA , STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.E4,
AP.54, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Cârnați de Poșta Câlnău
CG Produs autentic

din carne de oaie

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 03.04.11;
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Babicuri, cârnați, cârnați afumați, cârnați
cruzi, cârnați uscați la aer, carne pentru cârnați,
felii de carne de oaie.
43. Servicii pentru furnizarea de alimente.

───────

(210) M 2021 02069 (111)177577
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

VILMA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.01.03; 26.11.01;
26.04.01; 26.05.01; 26.05.18

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată

pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
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pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,

preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
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grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de

împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
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substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria

textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1072

chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor

fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
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bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint

(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
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fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale

personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
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5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,

preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri

pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă,  preparate de toaletă,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
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de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi

igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1077

peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază

de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
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suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,

preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1079

cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări

(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
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decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi

de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
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piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de

cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
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piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,

ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
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găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi

pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
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pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru

sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
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globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână

(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
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naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de

decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
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frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.

îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat (aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
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boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru

fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
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utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de

finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
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managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea

de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize

topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere

de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
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de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 02070 (111)177574
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ION MOŞ Ca sarea în bucate...

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 02.01.01;
24.09.05

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
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carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,

cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
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chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru

utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1096

fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,

clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
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de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate

de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
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magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,

vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
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pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice

(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
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potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru

carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă,  preparate de toaletă,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
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spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru

tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
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scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri

farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
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muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri

farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
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bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,

cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
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carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie

pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
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papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de

protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
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materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,

cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
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cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de

tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
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cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul

de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
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pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării

umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
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substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci

pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1112

împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce

(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
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vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,

neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
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alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei

game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1115

serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie

pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
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închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru

exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
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calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea

de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
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medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii

pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────
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(210) M 2021 02071 (111)177573
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IMBOLD

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 26.03.04

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

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse

chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
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derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate

chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
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diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice

pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
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din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse

chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
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anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru

scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
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mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir

pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
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nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.

───────

(210) M 2021 02072 (111)177575
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CA SAREA ÎN BUCATE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
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scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru

scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
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cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri

industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
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arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru

scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
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ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge

marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
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compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena

personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate , preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
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fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru

mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă ,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
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machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),

dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
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din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de

tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
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cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de

curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
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zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,

perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
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(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,

aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
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nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,

mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
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îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare

pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
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de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de

mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
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de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 02073 (111)177576
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ION MOS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii

chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
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medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate

chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
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de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire

pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
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piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de

umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1144

quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,

stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
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şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ

de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
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părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru

dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
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5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte

de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de

animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă,  preparate de toaletă,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
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celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri

medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
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cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de

apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
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plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri

farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1151

hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,

reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
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pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau

carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
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arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu

scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
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noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,

suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
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(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule

pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
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pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi

de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
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(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de

vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
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nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/

prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
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(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri

de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
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de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice

pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
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cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori

privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
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ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul

aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
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42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize

topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
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închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere

de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
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de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 02074 (111)177578
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HELMUT GRUN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 26.01.04; 18.03.03

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
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fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază

de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
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chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de

diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
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colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie

de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
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chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi

pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
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ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz

pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
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vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme

cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
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rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate

pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă,  preparate de toaletă,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
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antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru

scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
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scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,
glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru

bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
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cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru

scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
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spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de

birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
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al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor

și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
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t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /

piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
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abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de

pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
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de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu

nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
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cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de

biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
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(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese

de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
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icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu

alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
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torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având
ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,

malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
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iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru
câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi

distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
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nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil

aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
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în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării

de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
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servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea
deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare

(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1189

prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de

apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
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prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru

terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2021 02075 (111)177579
(151) 15/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
BLD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HELMUT GRUN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
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horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, răşini
acrilice, neprelucrate, actiniu, cărbune activ /
cărbune activat, aditivi, produse chimice pentru
fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi, produse chimice pentru
carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi,
aditivi, produse chimice pentru insecticide /
aditivi chimici pentru insecticide, aditivi, produse
chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru
fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale,
adezivi pentru postere publicitare, adezivi pentru
afişe / adezivi pentru tapet, adezivi pentru
plăci ceramice, adjuvanţi, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, agar-agar
pentru scopuri industriale, aglutinanţi pentru
beton, produse chimice pentru agricultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, hârtie cu albumină, albumină
(brută, animală sau vegetală), alcool, aldehide,
alginaţi pentru scopuri industriale, alginaţi pentru
industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru
scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi
de aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de
aluminiu, acetat de aluminiu , americiu, amoniac,
alaun de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale / alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru

geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/ preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru / sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu) / luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
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scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare / preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii /
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare /
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru
vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru

scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi) / prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale / preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie / preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului /
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de
stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peştilor, elemente
chimice fisionabile, material fisionabil pentru
energia nucleară, băi de fixare (fotogafie),
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină
de magneziu, flavonoide (compuşi fenolici)
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pentru scopuri industriale, floculanţi, făină
pentru scopuri industriale, conservaţi pentru
făină, făini de sulf pentru scopuri chimice,
fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide
pentru circuitele hidraulice, fluor, compuşi de
fluor, acid formic, aldehidă formică pentru
scopuri chimice, lianţi utilizaţi în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie,
nisip de turnătorie, franciu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate de economisire
a combustibilului, pământul lui fuller utilizat
în industria textilă, preparate de împâslire
pentru utilizare în industria textilă, preparate de
împâslire, gadoliniu, acid galic pentru fabricarea
cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare / băi pentru galvanizare,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
de purificare a gazului / preparate pentru
purificarea gazului, gelatină pentru scopuri
fotografice, gelatină pentru scopuri industriale,
gene de seminţe pentru producţia agricolă,
getter (substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor / preparate
cleioase pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru formarea arborilor / preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă / preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid

iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin /
argilă china / lut china, cetone, kieselgur,
kripton, acid lactic, lactoză pentru industria
alimentară, lactoză pentru scopuri industriale,
lactoză (neprelucrată), negru de fum pentru
scopuri industriale, lantan, arseniat de plumb,
arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri de
piele, produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1194

metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire / preparate de umectare pentru utilizare
la albire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la vopsire / preparate de
umectare pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă/ preparate de umectare pentru utilizare
în industria textilă, mordanţi pentru metale,
produse de demulare pentru matriţe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim,
neon, neptuniu, hârtie nitrată, nitraţi, acid
azotic, nitrogen, îngrăşăminte azotate, protoxid
de azot, bactericide oenologice (preparate
chimice folosite la fabricarea vinului), dispersanţi
pentru ulei, ulei de chiment (chit), produse
chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilo, produse
chimice pentru separarea uleiurilor, uleiuri
pentru conservarea alimentelor, uleiuri pentru
prepararea pieilor în timpul fabricării, uleiuri
pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, acid oleic, olivină (mineral silicat),
agenţi de opacifiere pentru emailuri, agenţi
de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic, oxigen
pentru scopuri industriale, clorură de paladiu,
pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto / paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului /
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină
de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru

scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice / săruri pentru baterii galvanic,
săruri din metale preţioase pentru scopuri
industriale, săruri pentru scopuri industriale,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire / preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire / produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
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industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire) / agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate /
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanţe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru
scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte de
ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
farmaceutice, extracte de ceai pentru industria
alimentară, extracte de ceai pentru utilizare
în fabricarea de produse cosmetice, techneţiu,
compoziţii pentru fabricarea de ceramică
tehnică, telur, preparate pentru călirea metalului,
agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de
suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol / toluen,
băi de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,
preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea

apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos) / acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele,
vernis bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz
pentru vopsire, lacuri pentru bronz, balsam
de canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi / substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn / substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură / vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri), răşini
gumă, gumă-lac / şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
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naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb / litargă,
petice de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie
pentru colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi,
grunduri, paste de tipar (cerneală), cerneală
tipografică, preparate de protecţie pentru metale,
oxid roşu de plumb / miniu, şofran (colorant),
sandarac, coloranţi pentru încălţăminte, sicativi
(agenţi de uscare) pentru vopsele, pământ
de sienna, pastă de argint, emulsii de argint
(pigmenţi), pulberi de argint, ţunder (colorant),
baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi
pentru articolele din piele, sumac pentru
vernisuri, agenţi de îngroşare pentru vopsele,
diluanţi pentru vopsele, diluanţi pentru lacuri,
dioxid de titan (pigment), cartuşe toner, umplute,
pentru imprimante şi copiatoare, turmeric
(colorant), terebentină (diluant pentru vopsele),
strat protector pentru şasiul vehiculului / strat
de acoperire pentru şasiul vehiculului, vernisuri,
vopsele acuarele pentru utilizare în artă, alb
de plumb, lapte de var, materiale de acoperire
pentru lemn (vopsele), mordanţi pentru lemn,
baiţuri pentru lemn, conservanţi pentru lemn,
lemn galben (colorant), oxid de zinc (pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent) / alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri, altele
decât pentru scopuri medicale, baze pentru
parfumurile de flori, săruri de baie, nu cele pentru
scopuri medicale, preparate pentru baie, nu cele
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru barbă,
măşti de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri
de albire, sodă de albire, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate

pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă / calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a denţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare /
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare
uscată, agenţi de uscare pentru maşini de
spălat vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice, uleiuri
esenţiale / uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
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alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit / preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr /
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului / preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel / hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de
lavandă, ulei de lavandă, preparate pentru
albirea articolelor din piele, cenuşă vulcanică
pentru curăţare, preparate pentru curăţarea
tapetului, sodă cristalizată, pentru curăţare,
ceară pentru pardoselile din parchet, lapte de
var cretă, lichide pentru curăţarea parbrizului,
conservanţi articole din piele (lustruire) /
conservanţi pentru articolele din piele (lustruire),
preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor,
luciu pentru buze, etuiuri pentru ruj, rujuri,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, preparate pentru îndepărtarea
machiajului, machiaj, pudră pentru machiaj,
mascara, geluri pentru masaj, altele decât cele
pentru scopuri medicale, lumânări de masaj
pentru scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii /
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii
pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri
pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant / vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi /
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi

cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit / pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
săculeţi pentru parfumarea lenjeriei, safrol,
şmirghel / pânză abrazivă, hârtie abrazivă /
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea /
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură de
amidon pentru rufe, amidon pentru rufe /
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă,  preparate de toaletă,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
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pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutic, biocide, preparate biologice
pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri medicale, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare,
preparate pe bază de bismut pentru scopuri
farmaceutice, subnitrat de bismut pentru scopuri
farmaceutice, plasmă sangvină, sânge pentru
scopuri medicale, ciment osos pentru scopuri
chirurgicale şi ortopedice, bulioane pentru
culturi bacteriologice / medii pentru culturi
bacteriologice / medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru

scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice pentru
tratarea mucegaiului, preparate chimice pentru
tratarea mălurii / preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
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scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de
hamei pentru scopuri farmaceutice, plasturi
pentru ochi de uz medical, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute,
faină de peşte pentru scopuri farmaceutice,
făină pentru scopuri farmaceutice / făină
nerafinată pentru scopuri farmaceutice, flori
de sulf pentru scopuri farmaceutice, hârtie
pentru prinderea insectelor zburătoare, lipici
pentru insectele zburătoare / adezivi pentru
prinderea insectelor zburătoare, preparate
pentru distrugerea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta
pentru scopuri medicale, gaze pentru scopuri
medicale, tifon pentru pansamente, gelatină
pentru scopuri medicale, genţiană pentru scopuri
farmaceutice, germicide, glucoză pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, glicerină pentru scopuri medicale,

glicerofosfaţi, grăsimi pentru scopuri medicale,
grăsimi pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
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medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu
muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/ saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/ scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/ scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de

perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, porţelan pentru proteze
dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pudră de cantaridă,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, propolis pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de propolis, suplimente dietetice proteice,
suplimente proteice pentru animale, purgative /
laxative, pulbere de piretru, quassia pentru
scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale,
chinchină pentru scopuri medicale / chinină
pentru scopuri medicale, substanţe radioactive
pentru scopuri medicale, substanţe de contract
utilizate în radiologie pentru scopuri medicale,
radiu pentru scopuri medicale, otravă pentru
şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru
câini, rădăcini de rubarbă pentru scopuri
farmaceutice, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază
de lăptişor de matcă, cauciuc pentru uz
stomatologic, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, fluid seminal pentru inseminare
artificială, medicamente seroterapeutice, seruri,
lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, sicativi (agenţi de uscare)
pentru scopuri medicale, pastile de slăbit,
preparate pentru exterminarea melcilor, săruri
mirositoare, ierburi de fumat pentru scopuri
medicale, săruri de sodiu pentru scopuri
medicale, preparate pentru sterilizarea solului,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
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soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, celule stem pentru scopuri medicale,
celule stem pentru scopuri veterinare, preparate
de sterilizare, steroizi, beţe de lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, stricnină, preparate
stiptice, zahăr pentru scopuri medicale,
sulfonamide (medicamente), beţe de sulf
(dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge /
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele / culori acrilice (picturi),
machete arhitecturale, table aritmetice / tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)

din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din hârtie,
şine de legare (legătul cărţilor), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactic, table
de scris, sugative, schiţe / planuri, materiale
de legătorie, aparate şi maşini de legătorie
(echipamente de birou), suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton, tuburi din carton, carduri / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărţi, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo,
benzi pentru trabucuri, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri de birou / capse de birou, clipsuri
pentru suporturile de ecusoane (rechizite de
birou), pânză pentru legatul cărţilor / pânză de
legătorie, suporturi de pahare din hârtie, benzi
desenate, compasuri pentru desen, claviatură
de culegere (tipărire), culegare, pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare
(rechizite de birou), coperţi (papetărie) / învelitori
(papetărie), recipiente din hârtie pentru creme,
imprimante pentru carduri de credit, neelectrice,
protecţii din hârtie pentru tava de instrumente
dentare, protecţii de birou, diagrame, dosare
pentru documente (papetărie), laminatoare
de documente pentru birou, suporturi pentru
documente (papetărie), protecţii din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri
de desen, ace pentru panou de plută /
piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de hârtie),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, degetare pentru
utilizare la birou, steguleţe din hârtie, învelitori
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pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori
din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturaşi
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou / aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări de artă
litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi
cu inele, reviste (publicaţii periodice), copii
multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură

din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
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mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere) /
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,

serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din zale,
piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat /
piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi
de compresie adaptate pentru bagaje, dosare
de conferinţă / mape de conferinţă, huse de
protecţie pentru animale, huse pentru şeile cailor,
etuiuri pentru cardurile de credit (portofele), piei
finisate, sisteme de prindere pentru şei, cadre
pentru umbrele de ploaie sau de soare, blană /
piei de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie / beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele / chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, / etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism / alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri / genţi
de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru şei,
valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor, şelărie,
ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală, sacoşe
de cumpărături, curele pentru umăr (bretele)
din piele / curele din piele pentru umăr /
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
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pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit /
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine) / bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/ vedre,
găleţi realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de
mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete

pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice) / sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri / cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat /
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare / pânze de curăţare, suporturi de
pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea(articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/ capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii
de unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase
de băut, coarne de băut, sticle de băutde
sport, pahare de băut, tăvi, suporturi pentru
uscarea rufelor, coşuri de gunoi/ găleţi de gunoi/
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
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neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut/ faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle /butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi(ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă(recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă(recipiente),
borcane din sticlă(damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/ bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de

bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/ mănuşi
de bucătărie/ mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum / atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte /tarte,
păr de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului) / ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
orificii pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1206

abrazivă / lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit/ suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere /
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site /strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut / paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe / căni înalte cu capac, perii
de smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare
de ceai/ infuzoare în formă de bilă pentru
ceai, strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă /igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă /igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape / bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru uz
casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre
de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate
la produsele textile, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, neelectrice, scânduri pentru
spălarea rufelor, ligheane / ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/
dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru

pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii) / aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf) /
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
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domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/ cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile / bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de

pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină / proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/ pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
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sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bulion,
concentrate de fiertură/ concentrate de bulion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de cocos,
deshidratată, grăsime din nucă de cocos, ulei
de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
computuri, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate/ fructe glazurate, lapte bătut,
curmale, ouă, larve de furnici comestibile,
pregătite, ulei de măsline extravirgin alimentar,
falafel, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare/ carne liofilizată, legume
uscate prin îngheţare/ legume liofilizate, fructe,
conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de fructe,
pulpă de fructe, salate de fructe, coajă de
fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, guacamole, şuncă, alune, preparate,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog, humus,
insecte comestibile, nu vii, gelatină alimentară,
gemuri, jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish
(cod sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat/
cumâs, untură, alge de mare, conservate,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, linte, conservată, ulei alimentar din
seminţe de in, pate de ficat/ pastă de ficat, ficat,
homari, nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut
scăzut de grăsimi, ulei de porumb alimentar,
margarină, marmeladă, carne, piftie din carne,
extracte din carne, carne, conservată, carne, la
conservă, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi din lapte
pentru uz culinar, substituenţi de lapte, ciuperci,
conservate, midii, nu vii, lichior de ouă non-
alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,
stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de

arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată), sirop
de agave (îndulcitor natural), ienibahar, pastă
de migdale, produse de cofetărie cu migdale,
anason, sos de mere (condiment), preparate
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aromatice alimentare, cafea artificială, praf
de copt, sodă alimentară(bicarbonat de sodiu
pentru gătit) / bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/ fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/ aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome
de cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte,
băuturi pe bază de cafea, condimente, produse
de cofetărie pentru decorarea pomilor de
crăciun, produse de cofetărie/ produse de
cofetărie cu zahar, sare pentru gătit, fulgi de
porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
cuşcuş, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos
de merişoare(condiment), cremă de tartru de
uz culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
curry(mirodenie), cremă din ouă şi lapte, spume
pentru desert(produse de cofetărie), aluat, sosuri
pentru salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate
prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele / feluri de mâncare liofilizate, având

ca principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie) / pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată / făină,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis / clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate) /
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şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/ preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal / produse reziduale
din cereale pentru consum animal, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de
cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii, castraveţi,
proaspeţi, os de sepie pentru păsări, deşeuri
distilate pentru consum animal, biscuiţi pentru

câini, borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre de peşte,
peşte, viu, făină de peşte pentru consum
animal, momeală de pescuit, vie, făină de in
(nutreţ), bulbi de flori/ bulbi, flori, naturale, flori,
uscate, pentru decorare, nutreţ/ hrană pentru
animale / furaj, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe(tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii,
boabe de ienupăr, crap koi (crap japonez),
viu, nuci de cola, praz, proaspăt, lămâi,
proaspete, linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă,
var pentru furajele animalelor, seminţe de in
pentru consum animal, făină din seminţe de in
pentru consum animal, seminţe de incomestibile,
neprocesate, aşternut pentru animale, aşternut
de turbă, homari, vii, boabe de roşcove,
în formă brută, porumb, turtă de porumb
pentru vite, malţ pentru fabricarea berii şi
distilare, terci pentru îngrăşarea animalelor,
făină pentru animale, animale de menajerie,
spori de ciuperci pentru înmulţire, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, momeală de pescuit uscată
prin înghețare, flori comestibile, proaspete,
ghimbir proaspăt, boabe de soya, proaspete,
plante de cannabis, cannabis, neprocesat,
ovăz, turtă de oleaginoase/ turtă pentru
vite, măsline, proaspete, ceapă, proaspătă,
portocale, proaspete, stridii, vii, arbori de palmier,
palmieri (frunzele arborelui de palmier), făină
de arahide pentru animale, turtă de arahide
pentru animale, arahide, proaspete, mazăre,
proaspătă, ardei(plante), hrană pentru animalele
de companie, conuri de pin, plante, plante,
uscate, pentru decorare, polen (materie primă),
cartofi, proaspeţi, păsări de curte, vii, quinoa,
neprocesată, turtă de rapiţă pentru vite, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă,
făină de orez pentru furaje, orez, neprocesat,
rădăcini pentru consum animal, tufe de trandafiri,
plută brută, secară, somon, viu, sare pentru
vite, hârtie de culoare nisipului(aşternut) pentru
animalele de companie, sardine, vii, castraveţi
de mare, vii, seminţe germinate pentru uz
botanic, răsaduri, seminţe pentru plantare /
seminţe de plante, susan comestibil, neprocesat,
moluşte, vii, arbuşti / tufe, ouă de viermi de
mătase, viermi de mătase, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd
pentru animale, strat de protecţie din paie,
aşternut din paie, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, trestie de zahăr,
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ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, cherestea
brută, cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi,
legume, proaspete, plante de viţă de vie, grâu,
germeni de grâu pentru consum animal, aşchii
de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn,
coroane din flori naturale, drojdie pentru consum
animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte
de hamei pentru fabricarea berii, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
apă lithia (bogată în litiu), bere de malţ, must
de malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,

arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile/ contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
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în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu

amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
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menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi / scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, )) / servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul prin conducte, transport,
transportul turiştilor, transportul şi depozitarea

deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor,
servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie, salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare
în cazul avarierii vehiculelor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
alimentarea cu apă, distribuirea apei, închirierea
scaunelor cu rotile, împachetarea bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, cercetare în
domeniul cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-
urilor web pentru terţi, crearea şi proiectarea
pentru terţi de indexuri de informaţii bazate
pe site-urile web (servicii de tehnologia
informaţiei), consultanţă în securitatea datelor,
servicii de criptare a datelor, proiectarea
de decoraţiuni interioare, amenajare /
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
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de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării

de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
cu ceară, închirierea de echipamente pentru
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ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire /
escortare în societate (însoţire), închirierea
articolelor de îmbrăcăminte, managementul

drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada de
doliu, servicii de salvamari, servicii juridice
în domeniul migraţiei, servicii de interpretare
a cărţilor de tarot, auditare a conformității
de reglementare, auditare a conformității
juridice, cercetare genealogică, servicii de pază,
previziuni astrologice, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă în
proprietate intelectuală, asistenţă în îmbrăcarea
kimonoului, închirierea numelor de domenii
pe internet, cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice in în
legătură cu negocierea contractelor pentru
terţi, consiliere juridică pentru a răspunde
la cererile de ofertă / consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────
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(210) M 2021 02078 (111)177112
(151) 15/03/2021
(732) DANNES BEAUTY DISTRICT

SRL, STR. SPERANTEI NR. 33D,
CAMERA 7, ET. 1, AP. 1, JUDEŢ
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Dannes Beauty

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
lotiuni după ras, săpunuri si săpunuri
antiperspirante nemedicinale, balsamuri si săruri
de baie, masti de infrumusetare, plasturi cu gel
pentru ochi, utilizaţi in scopuri cosmetice, sclipici
de unghii, lapte demachiant, creioane si creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru bai, gene
si slăbit, ceara depilatoare, cosmetice si creioane
pentru sprâncene, gene si unghii false, apa
micelara, lotiuni, nuantatoare si fixativ pentru
par, luciu de buze si rujuri, etuiuri pentru ruj,
machiaj, mascara, lac si abtibilduri pentru unghii,
parfumuri şi apa de toaletă.
5. Şervetele impregnate cu lotiuni farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru ingrijirea pielii,
preparate medicamentoase de toaleta, lotiuni
de par medicamentoase, sampoane medicinale,
săpunuri, lotiuni si paste de dinţi nemedicinale.
21. Mănuşi abrazive pentru curăţat pielea,
periuţe de dinţi electrice si neelectrice, genţi
de cosmetice dotate, perii pentru par si
perii pentru bărbierit, pudriere si bureţi pentru
pudra, pulverizatoare si atomizoare pentru
parfumuri, perii pentru unghii, perii pentru
machiaj, bureţi pentru machiaj, produse de
demachiere, suporturi pentru plăcile de par,

perii pentru gene si sprâncene, spatule si
ustensile cosmetice, separatoare din spuma
pentru degete utilizate la pedichiură.

───────

(210) M 2021 02079 (111)177342
(151) 15/03/2021
(732) SC DORIANA VET SRL, STRADA

CORNEȘTI 33, JUDEŢ IAŞI, VALEA
ADÂNCĂ, 707317, IAȘI, ROMANIA

(540)

Regal V&P Bentonită
SUPER FIN Doriana Vet

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.08;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:mov (PANTONE
267C), bleumarin, negru, galben,
magenta

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malţ.

───────
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(210) M 2021 02080 (111)177377
(151) 15/03/2021
(732) SC MOCAPP DIGITAL SRL, STR.

PARIS NR. 2A, JUDEŢ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
TEPES VODA 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021527,
ROMANIA

(540)

MOCAPP
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
furnizarea de informatii privind oferte de prestari
servicii si servicii de intermediere a ofertelor
de servicii diverse prin intermediul unui site
web, servicii privind managementul ofertelor de
servicii, furnizarea de informatii de afaceri prin
intermediul unui site web.
38. Telecomunicatii, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor si imaginilor,
informatii despre telecomunicatii, furnizarea
de forumuri online, furnizarea canalelor de
telecomunicatii pentru serviciile de teleshopping,
transmiterea prin satelit, flux continuu
(streaming) de date, servicii de rutare
si jonctiune pentru telecomunicatii, servicii
de teleconferinta, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferinta, servicii de posta vocala,
transmisia fara fir (wireless).
42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului, construirea de
platforme de internet pentru transmisia de
imagini, continut video si mesaje in domeniul
intermedierii ofertelor de servicii.

───────

(210) M 2021 02082 (111)177340
(151) 15/03/2021
(732) VALCOM 50 SRL, STR AV STEFAN

PROTOPESCU NR3, BLOC C5,
ETAJ 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BUNATATI Macelaresti
din inima macelarului

(531) Clasificare Viena: 02.01.11; 08.05.02;
27.05.01; 27.05.17

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

29. Carne și produse din carne.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul, publicitate
și reclamă.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1218

(210) M 2021 02083 (111)177113
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air BASIC.

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2728C, 306C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────
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(210) M 2021 02085 (111)177114
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air BASIC.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────
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(210) M 2021 02086 (111)177115
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air BIZ.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1221

(210) M 2021 02087 (111)177116
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air BIZ.

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
306C, 2728C), alb

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu

îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
36. Servicii de plată cu portofel electronic (e-
wallet), emitere de vouchere de călătorie.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────
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(210) M 2021 02088 (111)177117
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air PLUS.

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.05;
29.01.12; 26.13.25; 27.05.17

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis
( Pantone 306C), albastru deschis
(Pantone 2728C)
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(210) M 2021 02089 (111)177118
(151) 15/03/2021
(732) BLUE AIR AVIATION S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI-PLOIEȘTI NR. 42-44,
COMPLEX BĂNEASA BUSINESS &
TECHNOLOGY PARK, CLĂDIREA
A, ARIPA A1, ET.3-4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Blue Air PLUS.

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 26.04.05;
29.01.12; 29.01.15; 27.05.17

(591) Culori revendicate:alb, albastru deschis
(Pantone 306C), albastru închis
(Pantone 2728C)

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, publicații electronice
descărcabile, platforme software de calculator,
portofele electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare a afacerilor pentru o
companie aeriană, administrarea programelor
de fidelizare a pasagerilor care călătoresc
frecvent cu avionul, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu parfumuri, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ochelari
de soare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, transport aerian, servicii aeroportuare,
închirierea de aeronave, transport aerian de
mărfuri, servicii de curierat aerian, transport
aerian de pasageri, transport aerian de
marfă, servicii de linii aeriene, servicii de
ambulanță aeriană, consultanță în domeniul
transportului aerian, servicii de brokeraj în
domeniul charterului aerian, organizarea de
călătorii, servicii de check-in ale liniilor aeriene,
servicii de îmbarcare prioritară, de check-in,
de rezervare de locuri și de rezervări pentru
pasagerii fideli ai companiilor aeriene, rezervare
de bilete de avion, furnizare de informații privind
transportul aerian, furnizare de informații cu
privire la orarele de zbor, planificare și rezervare
de zboruri, prin mijloace electronice, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport).
42. Asigurarea posibilității de utilizare temporară
a unui software on-line nedescărcabil pentru
procesarea plăților electronice, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații.

───────

(210) M 2021 02097 (111)177119
(151) 16/03/2021
(732) HORECA BAUTURI SRL, STR.

COCORULUI NR. 2, , BL. 216, SC.
C, AP. 17, JUD. BRASOV, BRASOV,
500419, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

FUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Articole pentru fumători, pe bază de tutun,
tutun şi produse de tutun, inclusiv înlocuitori de
tutun.

───────
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(210) M 2021 02098 (111)177120
(151) 16/03/2021
(732) CYBER EVENT S.R.L., STR.

DRAGOS VODA, NR. 44, AP.
1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

tappy

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06;
13.01.25; 02.09.14

(591) Culori revendicate:turcoaz (Pantone
7712C), albastru deschis (Pantone
2225C), galben (Pantone 116C)

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

9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, aparate electronice pentru
organizarea de campanii promotionale si
publicitare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 02100 (111)177121
(151) 16/03/2021
(732) PAUL HĂLĂLAI, STR. LUNGA

NR. 54, AP. 1, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRASOV, 500058, BRAȘOV,
ROMANIA
SANDRA SECHEL-HĂLĂLAI, STR.
LUNGA NR. 54, AP. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, 500058,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Handeco

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.01.24; 20.01.05

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

14. Bijuterii, articole de bijuterie, articole de
bijuterie, produse de bijuterie, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, bijuterii pentru pălării, bijuterii pentru
încălțăminte, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.

───────
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(210) M 2021 02104 (111)177240
(151) 16/03/2021
(732) GRUPPO MARMI IMPORT

EXPORT S.R.L., STR.
ALEXANDRU ODOBESCU NR. 9B,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
100342, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Jar DE JAR

(531) Clasificare Viena: 01.15.05; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.17

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

4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, produse
pentru absorbția, umezirea și compactarea
prafului.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, achiziții de produse
în numele societăților terțe, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea comercială a licențelor produselor
și a serviciilor pentru terți, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de agenții de import-export în domeniul
energiei, analiză de preț, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, cotații pentru oferte de licitații,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
consultanță privind tehnicile de vânzare și
programele de vânzare, consultanță privind
comerțul în barter, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu

ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole utilizate împreună cu tutunul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
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de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile de
gătit, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
articole sportive.

───────

(210) M 2021 02105 (111)177339
(151) 16/03/2021
(732) PFA GIURGEA ASANACHE,

STRADA INVATATOR ION
SARAGEA NR 43, JARISTEA, JUD.
VRANCEA, JARISTEA, 627180,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Crama Giurgea
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin.

───────

(210) M 2021 02108 (111)177384
(151) 16/03/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE REAL U
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-how
(instruire), servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,

servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, raportare fotografică,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, fotografie,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 02109 (111)177381
(151) 16/03/2021
(732) CAT MUSIC SRL, BD. FICUSULUI

NR. 5-7, BL. XX/7, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TRU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Închirierea echipamentelor audio,
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, transfer de know-how
(instruire), servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
servicii de compoziţie muzicală, producţia de
muzică, servicii de reporteri de ştiri, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, raportare fotografică,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, fotografie,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, scrierea de scenarii
de film, scenarii, altele decât cele publicitare,
producţia de spectacole, compunerea de
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melodii, închirierea de înregistrări sonore,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 02112 (111)177122
(151) 16/03/2021
(732) SMART INTERIOR DESIGN SRL,

STR. CAMPIA LIBERTATII NR. 9,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Smart Interior Studio
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul,
cu ridicata și online.
42. Servicii de arhitectură, design arhitectural,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, servicii arhitecturale
pentru întocmirea proiectelor arhitecturale,
consultanță profesională privind arhitectura,
servicii de arhitectură pentru pregătire de planuri
arhitecturale, servicii de design arhitectural,
întocmire de rapoarte arhitecturale, servicii
de planificare arhitecturală, întocmirea de
planuri arhitecturale, realizarea de planuri
arhitecturale, servicii de arhitectură și inginerie,
realizarea de rapoarte privind arhitectura,
servicii de arhitectură de interior, întocmire
de proiecte de arhitectură, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru planificare urbană, testarea articolelor
de feronerie arhitecturale, servicii de arhitectură
privind dezvoltarea terenurilor, servicii de
design arhitectural pentru expoziții, servicii
profesionale privind design-ul arhitectural,
servicii de planificare arhitecturală și urbană,
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
clădiri, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii arhitecturale
pentru proiectare de clădiri comerciale, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri

industriale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale, servicii
de consultanță în materie de planificare
arhitecturală, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, proiectare
și dezvoltare de arhitectură pentru hardware
de calculator, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri cu birouri, proiectare și
dezvoltare de arhitectură pentru software de
calculator, servicii de design arhitectural în
domeniile traficului și transporturilor, servicii de
consultanță și informații despre arhitectura și
infrastructura tehnologiei informației, servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spații pentru
vânzare cu amănuntul, furnizare de informații
în domeniul designului arhitectural printr-un site
web.

───────

(210) M 2021 02116 (111)177123
(151) 16/03/2021
(732) ANGHELINA CONSTANTIN-ALIN

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
SAT CEPLEA NR.139, JUDEŢUL
GORJ, COMUNA PLOPSORU,
GORJ, ROMANIA

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

(540)

Aninu Apps aninu.ro

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
27.05.23; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:Albastru
(HEX#26617D, 4C99AB), gri
(HEX#829CA8)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Software descărcabil, software pentru
mijloace de comunicare şi pentru publicare.
42. Servicii de instalare şi întreţinere de
software.

───────

(210) M 2021 02120 (111)176745
(151) 16/03/2021
(732) STATIUNEA DE CERCETARE

DEZVOLTARE PENTRU
VITICULTURA SI VINIFICATIE
IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU
NR. 48, JUD IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL,
STRADA ION CREANGA 106, BL C1,
ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD IAŞI, IASI,
700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

Ouverture.....poveste
începută în anul 1957

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.13
(591) Culori revendicate:gri, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii, vin,
aperitive, băuturi alcoolice care conţin fructe,
cidru, băuturi distillate, esenţe alcoolice, extracte
alcoolice, extracte din fructe, alcoolice., vin roșu,
vin alb, vin spumant, vinuri îmbogățite, vinuri
rozé, vinuri dulci, vinuri neacidulate, vin fiert,
punci de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit,
vin de struguri, vin de fructe, vin de căpșuni,

vinuri de desert, vinuri roșii spumante, vinuri
albe spumante, vinuri de masă, vinuri spumante
naturale, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, băuturi care conțin vin (șprițuri), băuturi
pe bază de vin, cocteiluri preparate pe bază de
vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea de
material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ţintă, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

───────
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(210) M 2021 02121 (111)177364
(151) 16/03/2021
(732) X-PERT ALUMINIU SRL,

ȘOSEAUA PLOIEȘTI-
TÂRGOVIȘTE, KM 8, CAMERA
4, ETAJ P, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

XPERT ALUMINIU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.02;
29.01.12

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

clase:
6. Materiale de construcții și elemente din metal,
materiale neprocesate sau semi-procesate din
metal, cu utilizare nespecificată, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din metal,
aluminiu, ferestre din aluminiu, plăci din aluminiu,
uși din aluminiu, uși rezidențiale din aluminiu,
secțiuni extrudate de aluminiu, uși din aluminiu
pentru curți interioare, secțiuni de profiluri prin
extruziune din aluminiu, articole semifinisate din
aluminiu sau aliajele sale, ferestre metalice,
tocuri metalice pentru ferestre, ferestre blindate,
cu cadre metalice, uși și ferestre din metal,
placare cu aluminiu, accesorii din metal pentru
tâmplărie
37. Amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajări interioare ale birourilor,
decorare de clădiri, tâmplărie (reparații), lucrări
de reparații în construcții, reparații și renovări
de clădiri, întreținere și reparații de mobilier,
servicii de construcții și reparații de clădiri, lucrări
de reparații la clădiri, servicii de întreținere și
reparații privind dispozitivele de uși automate,
instalare de ferestre, reparații de ferestre, servicii
de tâmplărie
40. Tâmplărie, tâmplărie (fabricare la comandă),
tâmplărie (producție la comandă)

42. Amenajări interioare pentru clădiri,
amenajarea interioară magazinelor, amenajări
interioare comerciale, construcții (efectuarea de
planuri pentru -), consultanță în decorațiuni
interioare, consultanță profesională în materie de
design industrial, design de mobilier de birou,
design interior pentru magazine, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, proiectare a
exterioarelor clădirilor

───────

(210) M 2021 02122 (111)177518
(151) 16/03/2021
(732) CLAUDIA CRISTINA

LADOPOULOS, STRADA
FETITELOR NR 2, ET. 1 AP. 2,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030687,
ROMANIA

(540)

JUNIOR MOTORSPORT
Fast Safe Fun

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 17.01.02;
17.01.08

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport

───────
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(210) M 2021 02124 (111)177277
(151) 16/03/2021
(732) IHB LANGUAGE TRAINING

(540)

The Fresh Voice of EKA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.02
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 02128 (111)177374
(151) 16/03/2021
(732) ASOCIAȚIA SPRO (SPERANȚĂ

PENTRU ROMÂNIA), COMUNA
ȘEPREUȘ NR. 19, JUDETUL
ARAD, SAT ȘEPREUȘ, ARAD,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

ASOCIATIA SPERANTA
PENTRU ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.17.25

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

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
acordarea de burse universitare, acordare de
subvenții monetare organizațiilor de caritate,
colectare de fonduri de binefacere, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea strângerilor
de fonduri, furnizare de informații privind
colectarea de fonduri de binefacere, investiții
de fonduri în scopuri caritabile, organizare de
colecte, organizare de colecte de binefacere
(pentru terți), organizare de colecte în scopuri
caritabile, organizare de finanțări pentru proiecte
umanitare, servicii caritabile, și anume servicii
financiare, servicii de binefacere în domeniul
donațiilor monetare, servicii de fonduri de
binefacere, servicii de strângere de fonduri
în scopuri caritabile prin organizarea și
realizarea de gale, servicii filantropice privind
donațiile financiare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor culturale, servicii de finanțare,
acordare de finanțare pentru tratamente
medicale, acordare de fonduri pentru organizații
non-profit, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri caritabile, coordonarea evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, investiții de
fonduri ı̂n scopuri caritabile, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
ı̂n scopuri caritabile, organizare de fonduri pentru
proiecte de ajutor extern.

───────

CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RADULESCU MOTRU, NR. 29,
BLOC 33, SCARA 3, ETAJ 8,
APARTAMENT 105, SECTOR 4,
BUCURESTI, 140, ROMANIA
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(210) M 2021 02130 (111)177470
(151) 16/03/2021
(732) DRILL INVEST S.A., STR. GLORIEI

NR.14, AP.3, JUDETUL MURES,
TÎRGU MUREŞ, 540037, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

HOTEL ARENA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Închiriere de spații comerciale, închirieri de
spații comerciale, închirieri de clădiri, închirieri de
birouri, închiriere de săli de expoziție, închirieri
de spații pentru birouri, închiriere de centre
de afaceri, servicii de închiriere tip leasing
și închirieri de spații comerciale, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închiriere
de spații de cazare permanentă, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), închiriere de
spațiu în centrele comerciale, închiriere de spațiu
într-un magazin de desfacere cu amănuntul,
închiriere de birouri pentru co-working (lucru la
comun).
43. Servicii hoteliere, rezervări la hoteluri,
rezervări de hoteluri, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervare de
cazare la hotel, rezervări de hotel pentru
terți, organizare de mese la hoteluri, servicii
de hoteluri și moteluri, servicii de agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de servicii
de hoteluri și moteluri, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de camere de
hotel pentru călători, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, hoteluri,
servicii oferite de hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, închiriere de pavilioane,
închiriere de camere, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli pentru expoziții, servicii de

închiriere de camere, închiriere spații pentru
birouri temporare, închiriere de clădiri modulare
transportabile, închiriere de case de vacanță,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de mobilier pentru hoteluri,
închiriere de mașini industriale de gătit, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, închiriere
de fântâni de ciocolată, închiriere de săli de
conferințe, închiriere de echipament de catering,
închiriere de scaune și mese, închiriere de
camere ca locuință temporară, închirieri de
distribuitoare automate de băuturi, închiriere
de vase încălzitoare pentru mâncare, închirieri
de spații de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────
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(210) M 2021 02131 (111)177373
(151) 16/03/2021
(732) ASOCIAȚIA MISIUNEA

SPERANȚĂ PENTRU ROMÂNIA,
SAT ȘEPREUȘ NR. 19, JUDETUL
ARAD, COMUNA ȘEPREUȘ,
ARAD, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

LIBRARIA Maranatha

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
01.17.25

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
comenzi online, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pioneze (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capse
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu blocuri (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu capsatoare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu coperte (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu dosare (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu clasoare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu papetarie imprimata, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii pentru
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu adezivi pentru papetărie, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu plicuri
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hârtie autocopiativă (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu folii transparente
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu prenadez pentru papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu agrafe
pentru hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carnețele de buzunar
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ace cu gămălie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mape de hârtie (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coli de hârtie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu foi de hârtie (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dosare pentru documente (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu agende
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu adezivi pentru articole
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de papetărie pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie pentru scris, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de papetărie și accesorii educative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru dosare folosite în papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu gume
(lipiciuri) pentru papetărie sau menaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de papetărie din hârtie pentru birou,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie ondulată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hârtie mată, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hârtie
cretată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hârtie cerată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hârtie termosensibilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie laminată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de scris, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cerneală
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporturi pentru
instrumente de scris, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rezerve cu cerneală
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu radiere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu radiere
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu radiere pentru cerneală, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu markere
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu markere evidențiatoare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
markere pentru documente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu rezerve pentru
markere, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu markere cu gel fluorescent, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu markere
cu ștergere umedă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu markere cu ștergere
uscată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ascuțitoare de dermatografe, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pixuri
colorate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pixuri și stilouri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pixuri cu gel, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
pentru pixuri și creioane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rezerve pentru pixuri
cu bilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pixuri și stilouri (articole de birou),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie de copiat (articole de papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pioneze (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu capse
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu blocuri (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu capsatoare (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coperte
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plicuri (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu dosare (papetărie), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu clasoare
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu papetarie imprimata, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cutii pentru papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu adezivi pentru
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plicuri de papetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hârtie autocopiativă (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
articole de papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu folii transparente
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu prenadez pentru papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu agrafe pentru hârtie (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu carnețele de buzunar (papetărie),
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu ace cu gămălie (papetărie), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mape de hârtie (papetărie), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu coli
de hârtie (papetărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu foi de hârtie
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dosare pentru documente
(papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu agende folosite în
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adezivi pentru articole
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu articole de papetărie pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu articole de papetărie pentru scris,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de papetărie și accesorii
educative, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru dosare
folosite în papetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu gume (lipiciuri)
pentru papetărie sau menaj, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de papetărie din hârtie pentru
birou, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie ondulată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie mată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu hârtie cretată,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hârtie cerată, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu hârtie
termosensibilă, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie laminată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cerneală
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru instrumente de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu rezerve cu
cerneală pentru instrumente de scris, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu radiere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu radiere electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu radiere pentru cerneală, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu markere
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu markere evidențiatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu markere pentru documente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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rezerve pentru markere, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu markere cu gel
fluorescent, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu markere cu ștergere umedă,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu markere cu ștergere uscată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ascuțitoare de dermatografe, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pixuri colorate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pixuri și stilouri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pixuri cu gel, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru pixuri
și creioane, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu rezerve pentru pixuri cu
bilă, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pixuri și stilouri (articole de
birou), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hârtie de copiat (articole de
papetărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți audio, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți manuscrise, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți școlare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
educative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți documentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți de muzică, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți audio, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți electronice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cărți manuscrise, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți școlare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți educative, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți
documentare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu cărți
de muzică.
40. Tipărire de cărți (imprimare), servicii de
tipărire digitală la cerere de cărți și alte
documente, servicii de legătorie (legarea
cărților), tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie.

───────

(210) M 2021 02132 (111)177472
(151) 16/03/2021
(732) DRILL INVEST S.A., STR. GLORIEI

NR.14, AP.3, JUDETUL MURES,
TÎRGU MUREŞ, 540037, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

HOTEL ARENA MUREŞ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Închiriere de spații comerciale, închirieri de
spații comerciale, închirieri de clădiri, închirieri
de birouri, închiriere de săli de expoziție,
închirieri de spații pentru birouri, închiriere de
centre de afaceri, servicii de închiriere de
spații comerciale, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), închiriere de spații de
cazare permanentă, închirieri de spații pentru
birouri (imobiliare), închiriere de spațiu în
centrele comerciale, închiriere de spațiu într-un
magazin de desfacere cu amănuntul, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun).
43. Servicii hoteliere, servicii de rezervări la
hoteluri, servicii de rezervări de hoteluri, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
rezervare de cazare la hotel, rezervări de hotel
pentru terți, organizare de mese la hoteluri,
servicii de hoteluri și moteluri, servicii de agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare la hoteluri, rezervare de camere de
hotel pentru călători, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, închiriere de pavilioane,
închiriere de camere, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli pentru expoziții, servicii de
închiriere de camere, închiriere spații pentru
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birouri temporare, închiriere de clădiri modulare
transportabile, închiriere de case de vacanță,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de mobilier pentru hoteluri,
închiriere de mașini industriale de gătit, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, închiriere
de fântâni de ciocolată, închiriere de săli de
conferințe, închiriere de echipament de catering,
închiriere de scaune și mese, închiriere de
camere ca locuință temporară, închirieri de
distribuitoare automate de băuturi, închiriere
de vase încălzitoare pentru mâncare, închirieri
de spații de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2021 02133 (111)177562
(151) 16/03/2021
(732) VIOREL PETRE, STR. ORADEA

NR. 31, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011653, ROMANIA

(540)

INGENIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,

vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, cu excepţia uleiurilor esenţiale.
35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul
acestora), prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.

───────
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(210) M 2021 02134 (111)177125
(151) 16/03/2021
(732) S.C. FLATWHITE PROPERTIES

S.R.L., LIVEZILOR, NR. 23,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FLATWHiTE PROPERTIES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 07.01.24;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#F8AF1D), negru (HEX #000000)

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

35. Consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor.
36. Servicii de agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), administrare de proprietăți
imobiliare, consultanță imobiliară.
43. Servicii de cazare hotelieră, servicii ale
agențiilor de cazare, furnizare de cazare pentru
vacanțe, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de agenții de turism privind rezervări de
cazare, servicii de ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2021 02135 (111)176761
(151) 16/03/2021
(732) EOS RESIDENCE SRL, STR.

GARII NR. 24, PARTER, BIROU 1,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGA 106, BL. C1, ET. 4, AP.
3, CAM 2, JUD. IAŞI, IASI, 700381,
IAȘI, ROMANIA

(540)

E Complex EOS

(531) Clasificare Viena: 26.11.03; 26.11.06;
26.11.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, roz

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

41. Educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât cele publicitare, activități
culturale, activități de divertisment, sportive
și culturale, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de jocuri, servicii de
agenții de impresariat în domeniul teatral,
servicii de agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), servicii
oferite de ateliere recreative, servicii de
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ateliere organizate în scopuri culturale,
servicii de cabaret, servicii de cluburi de
noapte, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, degustare de
vinuri (servicii de divertisment), desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor de
modă, divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
educație și instruire, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de case gonflabile în scopuri recreative,
furnizare de echipamente pentru karaoke,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de instalații de joacă pentru copii,
furnizare de informații în domeniul muzicii,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare de
instalații de recreere, furnizare de instalații de
recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
de divertisment în hoteluri, furnizare de servicii
recreative acvatice, furnizare de spații de
recreere, sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru divertisment,
furnizare de spații pentru jocuri de paintball,
furnizare de spații pentru dans, furnizare
de spații pentru petrecerea timpului liber și
recreere, furnizare de spații pentru recreere,
furnizare de tiroliene pentru recreare, furnizare
de zone de recreere sub formă de zone de
joacă pentru animale de companie, servicii
culturale, educaţionale sau de amuzament
furnizate de grădini cu acces public, impresariat
artistic pentru artiști de spectacol, informare
în legătură cu activități culturale, furnizarea
de informații referitoare la recreere, furnizarea
de informații în materie de divertisment,
furnizarea de informații în materie de recreere,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, management artistic
de teatru, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,

organizare de activități recreative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de carnavaluri, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de
divertisment cosplay, organizare de festivaluri,
organizare de expoziții canine, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de spectacole, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
de prezentări în scopuri recreative, pregătire în
domeniul cateringului.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, decorare
de alimente, decorare de torturi, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de banchete, pregătirea mâncărurilor
și a băuturilor, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bufet, servicii de
cantină, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
servicii de ceainărie, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi), servicii
de mâncare la pachet, servicii de organizare
de banchete, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
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de restaurante de sushi, servicii de somelier,
servicii de terasă berărie, servicii oferite de
rotiserii, servicii prestate de bucătari personali,
servii de barmani, servire de băuturi alcoolice,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, snack-baruri, închiriere de camere,
închiriere de camere ca locuință temporară,
închiriere de corturi, furnizare de spații de cazare
temporară mobilate, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii ale agențiilor de cazare,
spații pentru festivități și facilități temporare
de birouri și reuniuni, consiliere în domeniul
culinar, rezervări la restaurant, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de consultanță în
domeniul cateringului, servicii oferite de catering,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii de catering
în exterior, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru spitale, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru petreceri,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru cantinele firmelor, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
catering pentru petreceri de zile de naștere,
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specifică bucătăriei japoneze, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
spaniole, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii
hoteliere.

───────

(210) M 2021 02136 (111)177126
(151) 16/03/2021
(732) BONDUELLE CENTRAL

EUROPE KFT, CEGLÉDI ÚT 25,
NAGYKŐRÖS, UNGARIA

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

(540)

Legumis

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.17; 05.09.23

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

35. Campanii de marketing, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, culegere și
sistematizare de informații în baze de date
informatice, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale și texte
publicitare, pregătirea de texte publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate și reclamă, sondaje
de opinie, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor.
41. Servicii de educaţie cu privire la reţete
culinare, evenimente şi expoziţii gastronomice,
concursuri gastronomice sau pe teme culinare,
concursuri de reţete culinare, servicii de
editare şi publicare a cărţilor, inclusiv pe teme
gastronomice, furnizare de publicații on-line,
organizare de cursuri de formare online cu privire
la alimentație, publicare de publicații periodice,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, realizarea de concursuri pe internet,
redactarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de educație în materie de nutriție, servicii
de publicare on-line, furnizarea de informații în
materie de recreere, informații în materie de
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educație, divertisment şi servicii de divertisment
în domeniul gastronomic, servicii de educaţie
şi instruire în domeniul gastronomic, punerea
la dispoziţia publicului a publicaţiilor electronice
online (nedescărcabile), furnizarea de informaţii
în domeniul divertismentului, gastronomiei şi
educaţiei în domeniul gastronomic, inclusiv
transmise în mediul online.

───────

(210) M 2021 02137 (111)177471
(151) 16/03/2021
(732) DRILL INVEST S.A., STR.

GLORIEI, NR.14, AP.3, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540037,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

H. Arena

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 27.05.01;
27.05.08; 01.01.05

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

clase:
36. Închiriere de spații comerciale, închirieri de
spații comerciale, închirieri de clădiri, închirieri de
birouri, închiriere de săli de expoziție, închirieri
de spații pentru birouri, închiriere de centre
de afaceri, închirieri tip leasing și închirieri
de spații comerciale, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), închiriere de spații
de cazare permanentă, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de spațiu în
centrele comerciale, închiriere de spațiu într-un
magazin de desfacere cu amănuntul, închiriere
de birouri pentru co-working (lucru la comun).
43. Servicii hoteliere, rezervări la hoteluri,
rezervări de hoteluri, servicii de catering hotelier,
servicii de cazare hotelieră, rezervare de
cazare la hotel, rezervări de hotel pentru
terți, organizare de mese la hoteluri, servicii

de hoteluri și moteluri, servicii de agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, cazare temporară
la hoteluri și moteluri, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii hoteliere pentru
clienții preferați, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, închiriere de pavilioane,
închiriere de camere, închiriere de construcții
transportabile, închiriere de săli de reuniune,
închiriere de săli pentru expoziții, servicii de
închiriere de camere, închiriere spații pentru
birouri temporare, închiriere de clădiri modulare
transportabile, închiriere de case de vacanță,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru prezentări, închiriere de echipamente
de bar, închiriere de mobilier pentru hoteluri,
închiriere de mașini industriale de gătit, închiriere
de săli pentru evenimente sociale, închiriere
de fântâni de ciocolată, închiriere de săli de
conferințe, închiriere de echipament de catering,
închiriere de scaune și mese, închiriere de
camere ca locuință temporară, închirieri de
distribuitoare automate de băuturi, închiriere
de vase încălzitoare pentru mâncare, închirieri
de spații de cazare temporară, închiriere de
locuri de cazare pentru petrecerea vacanțelor,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de scaune,
mese, veselă și lenjerie de masă, servicii
de agenție de închiriere de locuri de cazare
(time-share), închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de cazare
pentru evenimente, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
furnizare de cafea pentru birouri (furnizare de
băuturi).

───────
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(210) M 2021 02141 (111)177412
(151) 16/03/2021
(732) SIMCRI BROD S.R.L., SAT

MUNTENII DE JOS NR. 755,
JUDEŢ VASLUI, COMUNA
MUNTENII DE JOS, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

SIMCRI BROD

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 26.03.01;
27.05.01; 27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte brodate, sfite preoțești, articole
de îmbrăcăminte religioase, sutane, veșminte
preoțești, veșminte arhierești, veșminte brocard,
reverende, rase preoțești, veste preoțești, fesuri
preoțești, epitrahil.
40. Servicii de croitorie, servicii de croitorie
(confecții la comandă), cusut artizanal și croitorie
(confecții la comandă), brodare.

───────

(210) M 2021 02143 (111)177127
(151) 16/03/2021
(732) TOP GTC INTERNATIONAL

SRL, STR. CASTANILOR 1,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

X ANVELUX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
anvelope pentru vehicule (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în scop publicitar, comercial şi de promovare,
toate acestea pentru anvelope pentru vehicule
si servicii de echilibrare, montare, echilibrare,
intertinere si repararea anvelopelor si servicii
de service pentru repararea anvelopelor, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la anvelope pentru
vehicule, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
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informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet.
37. Echilibrare anvelope, montarea anvelopelor,
recanelarea anvelopelor, înlocuire de
anvelope, servicii de montare anvelope,
echilibrarea (alinierea) de anvelope, rotația
și echilibrarea anvelopelor, întreținerea și
repararea anvelopelor, vulcanizare de anvelope
de automobil (reparații), montare și reparații de
anvelope de vehicule, servicii de service pentru
repararea autovehiculelor.

───────

(210) M 2021 02144 (111)177362
(151) 26/03/2021
(732) CHIDO MEXICAN SRL, STRADA

STEFAN CEL MARE SI SFANT,
BLOC D1, SC A, ET 2, AP 11,
JUDEŢ IAŞI, TG FRUMOS, 705300,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Chido Mexican Kitchen
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.15; 05.09.21; 02.01.07
(591) Culori revendicate:negru (Pantone

#000000), roşu (Pantone #F01204),
portocaliu (Pantone #FF6A08),
galben (Pantone #FFBB08, #FFF507,
#FFFA09), verde (Pantone #D3E408,
#B4D012), verde închis (Pantone
#3C8020)

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

29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi
vânat, extracte din carne, produse din carne,
produse din peşte, înlocuitori de carne pe

bază de legume, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, flori comestibile,
preparate, ciuperci conservate, nuci, alune,
arahide, migdale preparate, seminţe procesate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate,
amestecuri de fructe uscate, batoane pe bază
de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile, supe, baze de supă,
mâncăruri preparate care conţin în principal ouă,
aperitive congelate preambalate constând în
principal din fructe de mare, mâncăruri pe bază
de peşte şi/sau fructe de mare, produse din peşte
preparate, pentru consum uman, icre de peşte,
preparate, icre de peşte, procesate, antreuri
pe bază de legume, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, produse din legume
preparate, alimente gătite, constând în totalitate
sau în cea mai mare parte din carne, gustări
pe bază de carne, tahini, produse tartinabile pe
bază de carne, peşte sau/şi legume.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
pe bază de cacao sau ciocolată, băuturi pe
bază de ceai (nemedicamentoase), orez, tapioca
şi sago, făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de brutarie, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, zahăr, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
feluri de mâncare bazate în special pe orez,
gustări pe bază de cereale, mâncăruri bazate
în special pe paste, pizza, sandviciuri, aluaturi.,
burrito, tacos, nachos, quesadila, guacamole,
salsa.
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante, servicii de restaurante fast-
food, servicii oferite de snack-baruri, servicii de
mâncare la pachet, servicii oferite de catering,
furnizare de alimente şi băuturi dintr-o rulota
mobilă, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri.

───────
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(210) M 2021 02145 (111)177589
(151) 16/03/2021
(732) EDIS - EDUCATIONAL DIGITAL

SOLUTIONS SRL, BD. ION
MIHALACHE, NR. 18, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR ION
NEGULICI, NR.12-14, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SkillGarden

(531) Clasificare Viena: 26.04.05; 24.15.01;
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Materiale înregistrate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, agende electronice, aparate de
înregistrare, aparate de programare a timpului,
aparate de copiere, aparate și instrumente
multimedia, dicționare electronice, dispozitive
audio-vizuale și fotografice, cinematografe
de realitate virtuală (vr), dispozitive audio
și receptoare radio, dispozitive de afișare,
receptoare de televiziune și dispozitive pentru
film și video, dvd playere, dispozitive pentru
captarea și dezvoltarea imaginilor, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date, echipament și accesorii pentru

procesarea datelor (electrice și mecanice),
carduri cu memorie read only (rom), carduri
de memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie secure digital (sd), carduri de
plastic codificate, carduri inteligente codificate,
cd-uri goale, cd-uri audio, discuri cu memorie,
dispozitive de memorie, dispozitive de memorie
flash portabile, dvd-uri, memorii optice, memorii
electronice, memorie flash, magnetofoane,
înregistrări digitale, înregistrări de sunet,
memorii usb, suporturi de date, stickuri de
memorie, suporturi de date electronice, suporturi
de stocare a datelor, suporturi digitale de
înregistrare, unități de stocare hibride (sshd),
unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, video discuri,
unități de stocare (ssd), unități de hard disk,
conținut media, baze de date computerizate,
benzi înregistrate, discuri compacte înregistrate,
discuri preînregistrate, fișiere de date
înregistrate, fișiere multimedia descărcabile,
suporturi de înregistrare (optice), orare
electronice, holograme, repertoare electrice sau
electronice, suporturi de date magnetice pre-
înregistrate, înregistrări magnetice, magneti,
aparate audio-vizuale, difuzoare inteligente,
aparatură audio, boxe, căști, casetofoane,
căști pentru muzică, căști audio, căști fără
fir, difuzoare, echipamente de audio portabile,
microfoane, mp3-playere, telefoane, ceasuri
inteligente, ceasuri computerizate cu funcție
de recunoaștere a amprentei, dispozitive de
comunicații portabile, sub formă de ceasuri
de mână, instrumente pentru măsurarea
timpului (exceptând ceasuri și ceasornice),
cărți audio, cărți electronice, cărți electronice
descărcabile, cititoare de cărți electronice, cărți
înregistrate pe disc, casete preînregistrate,
discuri (înregistrări audio), clipuri video
preînregistrate, discuri înregistrate cu conținut
video, discuri înregistrate cu conținut audio,
filme descărcabile, documente informatice
în format electronic, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări video
descărcabile, înregistrări multimedia, înregistrări
audio, imagini holografice, grafică digitală
(software descărcabil), muzică digitală
descărcabilă, medii descărcabile, manuale
de instruire în format electronic, manuale
cu instrucțiuni în format electronic, manuale
de pregătire sub formă de programe de
calculator, materiale descărcabile pentru cursuri
didactice, publicații electronice interactive,
publicații electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, reviste electronice,
transmisii video, tablete, terminale multimedia,
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transmițătoare optice, playere multimedia,
videoproiectoare, televizoare, sisteme home
cinema, retroproiectoare, receptoare video,
rame foto digitale, proiectoare de imagini,
calculatoare, calculatoare portabile, laptopuri,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, aplicații software
descărcabile, software descărcabil, software
educational, aparate de traducere în limbi
străine.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, hârtie şi
carton, tuburi din carton, hârtie de calc, hârtie
de filtru, şerveţele din hârtie, panglici din
hârtie, altele decât articolele de mercerie sau
decoraţiunile pentru păr, filtre din hârtie pentru
cafea, hârtii pentru pictură şi caligrafie, hârtie
pergament, hârtie de orez, hârtii de transfer,
hârtii transparente, hârtie cerată, hartie din
fibre de celuloză, hârtie de scris, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
albume, acuarele / culori acrilice, suporturi
pentru cărţi, semne de cărţi, cutii din hârtie sau
carton, suporturi cu sertare pentru papetărie,
calendare, protecţii de birou, suporturi pentru
documente, protecţii din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, învelitori pentru ghivecele
de flori din hârtie / învelitori din hârtie
pentru ghivecele de flori, figurine din papier
mâché (pastă de hârtie)/statuete din papier
mâché, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări, suporturi pentru pahare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor,
sclipici pentru papetărie, gravuri fotografice,
portrete, postere, materiale tipărite, publicaţii
tipărite, benzi autoadezive pentru papetărie sau
de uz casnic, papetărie, suporturi pentru stilouri
şi creioane, şerveţele de masă din hârtie,
instrumente de scris, decorațiuni de perete din
hârtie, machete arhitecturale, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, articole decorative din hârtie
pentru centrul mesei, decorațiuni din hârtie
pentru petreceri, funde din hârtie pentru ambalat
cadouri, panglici din hârtie creponată, pietre
litografice, truse de desen, tipărituri, articole de
legătorie, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, clişee, publicaţii periodice, publicații
imprimate, buletine de știri (materiale tipărite),
buletine informative, panouri publicitare din
hârtie sau carton, bannere din hârtie, fotografii

(tipărite), ilustraţii, cărți, cărţi de scris sau
de colorat, manuale, materiale de instruire
sau învățământ (cu excepția aparatelor), benzi
adezive, semne adezive, etichete adezive, pungi
din hârtie pentru ambalat, pungi din carton
pentru ambalat, pungi din plastic pentru ambalat,
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
pungi pentru ambalare din plastic biodegradabil,
caiete, carnete de notiţe (papetărie), echipament
pentru educație/învățământ, ustensile de scris
și ștampilat, dosare, papetarie imprimata,
capsatoare (papetarie), agrafe de birou,
materiale de predare tipărite, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, produse
de imprimerie, almanahuri, carduri educative,
cursuri tipărite, diplome imprimate, afișe, reviste
profesionale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții cu scop comercial sau
publicitar, virtuale online, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
intermediere comercială, recrutare de personal,
servicii de recrutare, servicii de consultanță
în recrutare, plasare și recrutare de personal,
publicitate pentru recrutare de personal, servicii
de intermediere de recrutare de personal,
publicitate și marketing, publicitate online,
intermediere de contracte (pentru terți), servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi
din hartie si carton, cutii din carton, pixuri,
stilouri, creioane, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, marketing,
studii de marketing, servicii de relaţii media,
consultanță în marketing commercial, pregătire
și realizare de planuri și concepte media
și de publicitate, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, publicarea de texte publicitare, consultanță
fiscală (contabilitate), consultanță în afaceri,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, asistență comercială
cu privire la imaginea comercială, asistență
în afaceri privind identitatea corporativă,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
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comerciale în materie de publicitate, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, întocmire de planuri de
marketing, planificare de strategii de marketing,
servicii de relații cu publicul, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, organizarea
afacerilor (consultanță în -), audit, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
asistență în afaceri, informații despre metode
de vânzare, intermediere de contracte (pentru
terți)., servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
ghiozdane, hârtie și carton, adezivi, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante și
opritoare, administrare de certificări profesionale
(vocaționale), servicii de evaluare comparativă,
servicii de planificare de carieră, servicii de
informații privind oportunitățile profesionale și de
carieră.
41. Educaţie, publicare multimedia, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronica, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
servicii educative, de divertisment si sportive,
servicii de scriere pentru bloguri, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de divertisment video printr-
un site internet, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală
de calculatoare, publicare de cărți, reviste,
almanahuri și jurnale, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare on-line, servicii
pentru publicarea de ghiduri, servicii de publicare
de text electronic, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă cu privire la documente
stocate și recuperate prin mijloace electronice,
producție de film pe dvd și cd-rom, publicare
de ghiduri pentru învățământ și instruire,
editare, întocmire de rapoarte și redactare

de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
creare (redactare) de podcast-uri, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de publicații
electronice, furnizare de publicații on-line,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, publicare de
cărți, publicare de buletine informative, publicare
de broșuri, publicare de cărți și reviste, publicare
de documente, publicare de documente în
materie de pregătire profesională, știință, dreptul
public și probleme sociale, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice
pe internet, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de manuale, publicare de
fișe informative, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de publicații
periodice, redactare de texte, publicarea de
materiale multimedia online, servicii de publicare
electronică, activități de divertisment, sportive
și culturale, educație, organizare de conferințe
referitoare la educație, informații în materie de
educație, simpozioane pe teme de educație,
servicii de îndrumare în afaceri, coaching
personal (formare), coaching pentru viață
(instruire), asistență profesională individualizată
(coaching), servicii educaționale de tip coaching,
instruire şi consiliere educaţională în discurs
politic, instruire şi consiliere educaţională
în dezbateri politice, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață, organizare de cursuri,
pregătire și instruire, cursuri de instruire scrise,
testarea vocațională, educație vocațională
pentru tineri, servicii educative în materie
de instruire vocațională, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, producție audio,
video și multimedia și fotografie, formare
continuă, formare în afaceri, servicii oferite
de ateliere de formare, cursuri de formare,
servicii de formare profesională, formare în
domeniul managementului, furnizare de formare
profesională, transfer de know-how (instruire),
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media., publicare multimedia a revistelor,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de examene pentru evaluarea nivelului de
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pregătire, organizare de examene pedagogice,
servicii de consiliere și informare privind cariera
(asistență educațională și de instruire), consiliere
și coaching cu privire la carieră (consiliere
și asistență cu privire la educație), predarea
de limbi străine, organizare de cursuri de
limbi străine, organizare de cursuri de limbi
străine, servicii de învățare a limbilor străine,
servicii școlare pentru predarea de limbi străine,
servicii didactice cu privire la limbi străine,
furnizare de cursuri de pregătire în domeniul
limbilor străine, furnizare de școli și cursuri
de limbi străine, servicii educaționale pentru
comunicarea metodelor de predare a limbilor
străine, servicii de academii de studii specializate
în predarea limbilor străine, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, închiriere de
benzi audio pentru învățarea limbilor străine,
servicii de traducere, traducere lingvistică.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii în
domeniul științei și tehnologiei, proiectare de
format electronic de cd-rom pentru baze de
date electronice, platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, software
ca serviciu (saas), consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, proiectare
tehnică, design grafic, testare, autentificare și
controlul calității, certificare (controlul calității),
testare, analiză și evaluare a serviciilor terților
în vederea certificării, asigurarea utilizării
temporare de software web, asigurarea utilizării
temporare de aplicații web, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea și folosirea
serviciilor de cloud computing, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori.

───────

(210) M 2021 02154 (111)177128
(151) 17/03/2021
(732) S.C. HBS PILATES S.R.L., STR.

BARAJUL ARGEŞ NR. 41E,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HBS HEALTH.BODY.SOUL
PILATES

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03

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

41. Educaţie, formare, agrement, sport şi
activităţi culturale, în special cele legate de
yoga şi pilates, antrenament şi întreţinere fizică,
furnizare de servicii de săli şi cluburi de sport,
servicii de antrenamente fizice, pregătire în
domeniul fitnessului, servicii educative pentru
menţinerea condiţiei fizice, instruire în domeniul
educaţiei fizice, educaţie fizică, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cursuri de instruire
privind menţinerea formei fizice, furnizarea de
lecţii, antrenament şi facilităţi pentru exerciţii şi
condiţii fizice, Instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire yoga şi pilates, antrenament prin
întreţinere fizica, antrenament de yoga şi pilates,
consultanţă în materie de fitness, instruire în
utilizarea şi funcţionarea echipamentelor de
exerciţii, predarea în domeniul fitnessului fizic,
predare în domeniul pilates şi yoga, educaţie
fizică, instruire şi antrenament utilizând metoda
pilates, condiţionarea corpului, tehnica de
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exerciţii de recuperare şi reabilitare, furnizarea
de facilităţi legate de antrenamentul exerciţiilor
de pilates, servicii de consiliere şi consultanţă,
toate legate de condiţionarea corpului utilizând
tehnica pilates, tehnica de exerciţii corective
şi reabilitarea, servicii de educaţie şi formare
pilates, servicii sportive şi de fitness, cursuri de
instruire legate de Pilates.
44. Masaj, masaj anticelulitic, masaj de relaxare,
masaj în domeniul sporturilor, servicii de masaj,
informaţii referitoare la masaj.

───────

(210) M 2021 02155 (111)177296
(151) 17/03/2021
(732) MIHAI-ROBERT PANCIU, CALEA

SERBAN VODA NR. 270, BL. 14,
SC. A, ET. 4, AP. 14, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

bForce PERFORMANCE

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii

administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, realizare de expoziţii
comerciale în domeniul automobilelor, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de publicitate şi marketing online, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promotionale, distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, promovare vânzării de bunuri şi servicii
pentru terţi prin distribuirea de materiale tipărite
şi organizarea de concursuri promotionale,
furnizarea de asistenţă pentru produse de larg
consum cu priyire la software, furnizarea de
informaţii despre produse de larg consum cu
privire la software.
37. Închiriere de utilaje, instalaţii şi
echipamente pentru construcţii, demolări,
curăţenie şi întreţinere, vopsirea
automobilelor, gresarea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, întreţinerea
automobilelor, şlefuirea automobilelor, spălarea
autovehiculelor, finisare de automobile,
repararea tapiţeriei autovehiculelor, servicii
de recondiţionare automobile, montare
parbrize pentru autovehicule, montare geamuri
pentru autovehicule, organizarea reparaţiei
autovehiculelor terestre, organizarea întreţinerii
autovehiculelor terestre, curăţarea şi lustruirea
autovehiculelor, instalare de accesorii pentru
automobile, reparaţii şi întreţinere de automobile,
vulcanizare de anvelope de automobil (reparaţii),
servicii de schimb de ulei pentru autovehicule,
montare personalizată a elementelor de interior
pentru automobile, instalare de echipamente
electrice şi electronice în automobile, servicii de
consiliere cu privire la reparare autovehiculelor,
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea de automobile, întreţinerea de
piese şi accesorii pentru autovehicule terestre
comerciale, reparaţie, întreţinere, alimentare
cu carburant şi încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, verificare de automobile şi de
piese ale acestora înaintea lucrărilor de
întreţinere şi de reparaţie, întreţinere, service şi
reparare de motoare şi electromotoare, reparaţii
de roţi, reparaţii de hardware de calculator,
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montare şi reparaţii de anvelope de vehicule,
servicii de tapiţerie şi reparaţii pentru vehicule,
reparaţii de vehicule, în special servicii de
depanare, reparaţii şi finisaje de caroserii de
automobile efectuate pentru terţi, instalare de
sisteme informatice, reparare şi întreţinere de
sisteme pentru răcirea vehiculelor cu motor,
reparare şi întreţinere de vehicule cu motor
şi de piese ale acestora şi de motoare ale
vehiculelor cu motor şi de piese ale acestora,
servicii de garaje destinate întreţinerii şi reparării
vehiculelor cu motor, revizii generale de
vehicule, întreţinerea şi repararea anvelopelor,
staţii service pentru întreţinerea vehiculelor,
întreţinerea de hardware de computer, servicii
de service pentru întreţinerea vehiculelor, servicii
de întreţinere, a parbrizelor de vehicule,
furnizare de informaţii privind repararea sau
întreţinerea motoarelor electrice, tuning pentru
electromotoare şi motoare de automobile, tuning
pentru motoarele vehiculelor cu motor, tuning de
motoare şi electromotoare.

───────

(210) M 2021 02156 (111)177423
(151) 17/03/2021
(732) LED BOX S.R.L., CALEA

TURNISORULUI NR. 128, BL. C,
AP. 1, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, VIVANDO
BUILDING, STR. 11 IUNIE, NR.
51, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

LED BOX ILUMINAT CU
LED PENTRU ORICE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.25

(591) Culori revendicate:albastru, verde

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri
de iluminat industriale (exceptând transportul
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web şi
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii în
scop publicitar, comercial şi de promovare, toate
acestea pentru corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, servicii de
vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la corpuri de iluminat, plafoniere (corpuri de
iluminat), accesorii pentru corpuri de iluminat,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri electrice de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat arhitectural, corpuri
de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri
de iluminat cu led, ansambluri de iluminat
cu leduri pentru firme luminoase, panouri
luminoase, corpuri de iluminat industriale,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
oniine referitoare corpuri de iluminat, plafoniere
(corpuri de iluminat), accesorii pentru corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat pentru exterior, lămpi solare,
proiectoare de iluminat, proiectoare de lumină,
luminatoare led, leduri ambientale, corpuri de
iluminat cu led, ansambluri de iluminat cu leduri
pentru firme luminoase, panouri luminoase,
corpuri de iluminat industriale, informaţii
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şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la corpuri
de iluminat, plafoniere (corpuri de iluminat),
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri de
iluminat pentru interior, accesorii pentru corpuri
electrice de iluminat pentru exterior, corpuri
de iluminat arhitectural, corpuri de iluminat
pentru exterior, lămpi solare, proiectoare de
iluminat, proiectoare de lumină, luminatoare
led, leduri ambientale, corpuri de iluminat cu
led, ansambluri de iluminat cu leduri pentru
firme luminoase, panouri luminoase, corpuri de
iluminat industriale, publicitate, publicitate oniine
într-o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate oniine prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate oniine dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02157 (111)177129
(151) 17/03/2021
(732) S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA S.R.L.,

STR. PRINCIPALA NR. 540, JUD.
SATU MARE, COMUNA MEDIESU
AURIT, 430123, SATU MARE,
ROMANIA

(540)

brener

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment).
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2021 02158 (111)177319
(151) 17/03/2021
(732) METO INTERNATIONAL IMPORT

EXPORT SRL, NICOLAE
CARAMFIL 56, BL 21C, SC. 1, AP
11, BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RikBo

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18

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

9. Încărcătoare de baterii pentru laptop-uri,
încărcătoare de baterii pentru telefoane,
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
încărcătoare de baterii de telefoane mobile
destinate utilizării în vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru calculatoare tabletă, tastaturi de
calculator, tastaturi de calculatoare, tastaturi
multifuncționale pentru calculatoare, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, folii de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, periferice adaptate pentru a fi
folosite la calculatoare, gadgeturi la purtător
(dispozitive periferice pentru calculatoare),
baterii, baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, baterii
externe, baterii reîncărcabile, baterii electrice
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reîncărcabile, baterii destinate utilizării la
dispozitive mobile de telecomunicații, baterii
pentru telefoane, USB hub-uri, ventilatoare
interne de răcire pentru calculatoare, suporturi
adaptate pentru laptopuri, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, ecrane de computer,
ecrane tactile pentru computere, ecrane
plate flexibile pentru calculatoare, filtre pentru
ecrane de calculator, alimentatoare pentru
acumulatoare, stații de andocare pentru
laptop, cabluri telefonice, cabluri video, cabluri
audio, cabluri prelungitoare, cabluri electrice,
cabluri electronice, cabluri ethernet, cabluri
USB, cabluri pentru modem, cabluri pentru
calculatoare, cabluri de telecomunicații, cabluri
adaptoare (electrice), cabluri și fire, cabluri
pentru imprimante, cabluri de conectare, cabluri
pentru baterii, cabluri USB pentru telefoane
mobile, cabluri de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, memorii USB, memorii USB
(neînregistrate), stick USB tip carte de credit,
tastaturi multifuncționale, tastaturi pentru tablete,
tastaturi fără fir, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru direcționarea semnalelor audio, video
și digitale, mouse-uri (informatică), mouse-
uri scaner, mouse (periferice de calculator),
mouse-uri pentru computer, mouse-uri de
calculator, mouse-uri de calculator fără fir,
dispozitive de indicare electrice cu senzor tactil,
pentru calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul
(touch PAD), dispozitive de indicare electronice
cu senzor tactil, pentru calculatoare, care
înlocuiesc mouse-ul (touch PAD), monitoare,
monitoare pentru tabletă, monitoare (hardware
pentru calculatoare), monitoare cu ecran tactil,
adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, tablete, huse (adaptate)
pentru calculatoare, huse pentru calculatoare
de tip laptop, huse pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, echipamente de comunicare,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive audio-
vizuale și fotografice, calculatoare și hardware
de calculator, calculatoare, periferice adaptate
pentru a fi folosite cu calculatoare și dispozitive
inteligente, componente și piese de calculator,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,

servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a încărcătoarelor
de baterii pentru laptop-uri, a încărcătoarelor
de baterii pentru telefoane, a încărcătoarelor de
baterii pentru telefoane mobile, a încărcătoarelor
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, a încărcătoarelor pentru telefoane
inteligente, a încărcătoarelor de baterii pentru
calculatoare tabletă, a tastaturilor de calculator,
a tastaturilor de calculatoare, a tastaturilor
multifuncționale pentru calculatoare, a cablurilor
pentru transmisia de date, a foliilor de protecție
pentru tablete, a foliilor de protecție adaptate
pentru telefoane inteligente, a foliilor de protecție
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
a foliilor de protecție adaptate pentru ecrane
de calculatoare, a perifericelor adaptate pentru
a fi folosite la calculatoare, a gadgeturi-
lor la purtător (dispozitive periferice pentru
calculatoare), a bateriilor, a bateriilor pentru
telefoane mobile, a bateriilor auxiliare pentru
telefoane mobile, a bateriilor externe, a bateriilor
reîncărcabile, a bateriilor electrice reîncărcabile,
a bateriilor pentru telefoane mobile, a bateriilor
destinate utilizării la dispozitive mobile de
telecomunicații, a bateriilor pentru telefoane, a
USB hub-urilor, ventilatoarelor interne de răcire
pentru calculatoare, suporturilor adaptate pentru
laptopuri, suporturilor pentru răcirea laptopurilor,
ecranelor de computer, ecranelor tactile pentru
computere, ecranelor plate flexibile pentru
calculatoare, filtrelor pentru ecrane de calculator,
alimentatoarelor pentru acumulatoare, stațiilor
de andocare pentru laptop, cablurilor telefonice,
cablurilor video, cablurilor audio, cablurilor
prelungitoare, cablurilor electrice, cablurilor
electronice, cabluri ethernet, cablurilor USB,
cablurilor pentru modem, cablurilor pentru
calculatoare, cablurilor de telecomunicații,
cablurilor adaptoare (electrice), cablurilor și
fire, cablurilor pentru imprimante, cablurilor
de conectare, cablurilor pentru baterii,
cablurilor USB pentru telefoane mobile,
cablurilor de semnal pentru IT/AV și
telecomunicații, memoriilor USB, memoriilor
USB (neînregistrate), stick-urilor USB tip carte
de credit, tastaturilor multifuncționale, tastaturilor
pentru tablete, tastaturilor fără fir, tastaturilor
pentru telefoane mobile, tastaturilor pentru
telefoane inteligente, tastaturilor multifuncționale
pentru calculatoare, tastaturilor pentru
direcționarea semnalelor audio, video și digitale,
mouse-urilor (informatică), mouse-urilor scaner,
mouse (periferice de calculator), mouse-urilor
pentru computer, mouse-urilor de calculator,
mouse-urilor de calculator fără fir, dispozitivelor
de indicare electronice cu senzor tactil, pentru
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calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), monitoarelor, monitoarelor pentru tabletă,
monitoarelor (hardware pentru calculatoare),
monitoarelor cu ecran tactil, adaptoarelor de
gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, tabletelor, huselor (adaptate) pentru
calculatoare, huselor pentru calculatoare de
tip laptop, huselor pentru telefoane, huse
pentru tablete, carcase pentru telefoane
mobile, telefoane, monitoare, echipamente
de comunicare, dispozitive și suporturilor
pentru stocarea de date, echipamentului și
accesoriilor pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), dispozitivelor audio-vizuale și
fotografice, calculatoarelor și hardware-ului
de calculator, calculatoarelor, perifericelor
adaptate pentru a fi folosite cu calculatoare
și dispozitive inteligente, componentelor și
pieselor de calculator, dispozitivelor pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 02159 (111)177526
(151) 17/03/2021
(732) ASOCIATIA FOC 1865,

MIGDALULUI 33, JUD.
CONSTANTA, CUMPANA, 907105,
ROMANIA

(540)

FARUL OSPITALIER

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

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

───────
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(210) M 2021 02160 (111)177130
(151) 17/03/2021
(732) CAPTAIN BEAN INTERNATIONAL

SRL, BD. 21 DECEMBRIE 1989,
NR. 102, AP. 2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR.21, AP. 1, JUD.CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

CAPTAIN BEAN
coffee to go! go! go!

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere.
43. Servicii de servire a băuturilor (cafea),
servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02161 (111)177131
(151) 17/03/2021
(732) GENIUS SHOOTING RANGE

SRL, SAT CÂRLIG, JUD IASI,
COMUNA POPRICANI, 707381,
IAȘI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC. A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

GENIUS SHOOTING RANGE
(531) Clasificare Viena: 24.01.03; 24.01.05;

26.01.04; 27.05.01; 27.05.09; 27.05.10
(591) Culori revendicate:negru (Pantone

6C), mov ( Pantone 2755C), gri închis
(Pantone 432C), gri deschis (Pantone
420C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor
şi valorilor, precum şi consultanţă în domeniu,
servicii de pază a transportului de bunuri şi
valori, precum şi consultanţă în domeniu, servicii
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de protecţie personală specializată, precum şi
consultanţă în domeniu.

───────

(210) M 2021 02162 (111)177527
(151) 17/03/2021
(732) ASOCIATIA FOC 1865, STRADA

MIGDALULUI NR. 33, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CUMPANA, 907105,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.04;
02.09.04; 07.05.25; 26.04.01; 26.04.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02165 (111)177043
(151) 17/03/2021
(732) COMPRESSOR PUMP

INDUSTRIAL SRL, STRADA
LIZEANU NR. 23, ET. 2, AP.
7, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

IGIENECO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

5. Preparate farmaceutice, medicale     şi
veterinare,  preparate  sanitare  pentru  scopuri 
medicale,  substanţe  şi  alimente dietetice 
adaptate  pentru  scopuri  medicale  sau 
veterinare,  alimente  pentru sugari,  suplimente 
dietetice de uz uman şi veterinar, plasturi,
materiale  de  pansat,  materiale  pentru 
plombarea  dinţilor  şi  pentru  amprente
dentare,  dezinfectanţi,  produse  pentru 
distrugerea  dăunătorilor, fungicide, erbicide.
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(210) M 2021 02168 (111)177132
(151) 17/03/2021
(732) AIORGDENTAL S.R.L., STR.

CASTELULUI NR. 34, AP.2,
JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500014, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE, 430293,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

AI DENTAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
02.09.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Consultații stomatologice, servicii
stomatologice mobile

───────

(210) M 2021 02169 (111)177424
(151) 17/03/2021
(732) PANIMON SA, STR. MARASESTI

NR. 19, JUDEȚUL BACĂU,
ONESTI, BACĂU, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PANIMON

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 05.07.02;
27.05.08; 29.01.13

(591) Culori revendicate:bej, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse de panificație pentru diabetici,
adaptate uzului medical.
30. Amidon de porumb modificat, amidon
natural pentru alimente, amidon de uz alimentar,
făină de amidon din grâu, făină din amidon
de orez, amidon din cartofi pentru alimente,
sirop de amidon pentru alimente, amidon de
palmier sago (pentru alimente), amidon de
porumb (de uz alimentar), derivați din amidon
pentru consum uman, sirop de amidon cu
gluten (mizu-ame), amidon de cartofi dulci
de uz alimentar, praf de sirop de amidon
pentru alimente, semințe procesate, amidon și
produsele acestora, preparate coapte și drojdie,
pâine, pâine cu umplutură, gustări care constau
în principal din pâine, pâine nefermentată,
pâine pita, pâine proaspătă, pâine prăjită, pâine
crocantă, pâine semicoaptă, pâine multicereale,
pâine integrală, pâine de malț, pâine la aburi,
biscuiți din pâine, pesmet din pâine, chifle moi
(pâine), pâine și chifle, pâine fără gluten, pâine
cu usturoi, pâine de secară, pâine cu stafide,
batoane de pâine, rulouri de pâine daneză, pâine
făcută cu drojdie, pâine coaptă în prealabil,
pâine umplută cu fructe, lipii pentru sandvișuri
(pâine), pâine aromată cu condimente, preparat



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1254

de pâine cu malț, pâine cu semințe de soia,
pâine cu bicarbonat de sodiu, pâine nedospită
în foi subțiri, pâine cu conținut scăzut de
sare, amestecuri pentru pâine integrală, aluat
de pâine, amestecuri pentru pâine, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
rom (trufe cu-) (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată pentru
produse de cofetărie și pâine, nuci trase în
ciocolată (produse de cofetărie), produse de
cofetărie pe bază de arahide, gustări constând în
principal din produse de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru articole de cofetărie, produse
de cofetărie pe bază de produse lactate,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, ingrediente pe bază de cacao pentru
produse de cofetărie, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în

ciocolată, produse de cofetărie pe bază de făină,
zefir (produse de cofetărie), tablete (produse
de cofetărie nemedicinale), bezele moi (produse
de cofetărie), produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie înghețate sub formă de
acadea, dulciuri (nemedicinale) sub formă de
produse de cofetărie din zahăr, batoane pentru
gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate cu
alune, amestecuri pentru prepararea prăjiturilor,
prăjituri din iaurt înghețate, aluat congelat pentru
prăjituri, prăjituri din mei sau boabe de orez
expandat legate cu zahăr (okoshi), biscuiți,
biscuiți crocanți, biscuiți aperitiv, biscuiți sărați,
biscuiți micști, biscuiți olandezi, pâine prăjită
(biscuiți), napolitane rulou (biscuiți), aluat pentru
biscuiți, biscuiți de orez, torturi, preparate pentru
torturi, aperitive (tartine), aperitive sărate pe
bază de faină, cornuri, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, prăjituri cu
cremă, covrigei moi, covrigei, covrigi glazurați
cu ciocolată, plăcinte, plăcinte cu legume,
plăcinte cu carne, plăcinte proaspete, plăcinte
dulci sau sărate, plăcinte cu iaurt congelate,
placinte cu măr, plăcinte cu dovleac, plăcinte
cu cremă, plăcinte cu răvaș, plăcinte cu afine,
cocă crocantă preparată, pentru plăcinte, pateuri
cu ciocolată, pateuri de foietaj, aluat pentru
pateuri, coșulețe din foietaj pentru umplere cu
diverse garnituri, biscuiți de graham, rulouri de
pâine umplute, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, făină de aluat, făină de ovăz,
făină de soia, făină de copt, făină de cereale,
amestecuri de făină, făină de cartofi, făină de
mei, făină pentru pizza, făină pentru gogoși, făină
de secară, făină de nuci, făină de tapioca, făină
cu trufă, făină pentru prăjituri, făină de orez, făină
de grâu, făină gata pentru copt, făină de grâu
necernută, făină de hrișcă (pentru alimente),
terci din făină de orez, pesmet, produse pentru
gustări preparate din pesmet, arpacaș pentru
alimentație umană, griș, griș procesat, grisine
groase, grisine subțiri, griș de porumb, budincă
de griș, cereale pentru micul dejun, terci și griș,
gustări sărate gata de mâncat, preparate din griș
de porumb format prin extruziune, mălai, gogoși
din mălai.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse
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de patiserie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie, produse
de patiserie, produse de morarit, produse de
panificatie, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentarea
produselor de cofetărie, produse de morarit,
produse de panificatie, produse de patiserie
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre produse de cofetărie, produse de
morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produse de cofetărie, produse
de morarit, produse de panificatie, produse de
patiserie, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie, servicii de morărit.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
specifice unei patiserii, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
bufet si gustari, servicii de restaurant, servicii de
cafenea, servicii de cofetarie.

───────

(210) M 2021 02171 (111)177133
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Ottomat Te asiguri imediat

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#d2232a), albastru (HEX #082d4a)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────
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(210) M 2021 02172 (111)177134
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Ottomat

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #d2232a)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────

(210) M 2021 02174 (111)177135
(151) 17/03/2021
(732) OTTO BROKER DE ASIGURARE

SRL, STR. RAMURI TEI NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020354,
ROMANIA

(540)

Otto Broker #Poțisăfiisigur

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.23;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#d2232a), albastru (HEX #082d4a)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
imobiliare, afaceri monetare.

───────

(210) M 2021 02175 (111)177543
(151) 17/03/2021
(732) JOBS.BG EOOD, 26 RAIKO

ALEKSIEV STR., BL. 3, ENTR. 2,
GROUND FLOOR, SOFIA, 1113,
BULGARIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011056, ROMANIA

(540)

dev.ro
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii de layout în scopuri
publicitare, publicitate de tip pay-per-click
(PPC), reactualizarea materialelor publicitare,
publicare de texte publicitare, redactare de
texte publicitare, prelucrare de texte publicitare,
publicitate în vederea recrutării personalului,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
închiriere de spații publicitare, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicității, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, servicii de
agenții de ocupare a forței de muncă, servicii
de asistență oferită persoanelor disponibilizate
de către companie (outplacement), consultanță
pentru probleme legate de personal, recrutare
de personal, teste psihologice pentru selectarea
personalului, furnizare de informații în materie
de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, servicii de consultanță
în materie de angajare de forță de muncă privind
personalul care prelucrează date, servicii de
revista presei, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizarea de
informații comerciale, date referitoare la afaceri,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, marketing pentru evenimente,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, compilații statistice, analiza
statisticilor studiului de piață, studii de piață,
investigații pentru afaceri, cercetări pentru
afaceri, cercetare în domeniul publicității,
servicii de recuperare de date privind
cercetarea pieței, prestarea de servicii de
piață inteligentă, prelucrare de date, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, organizare și realizare de evenimente
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale.
38. Furnizarea de chartroom pe internet,
furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, furnizarea de
forumuri online, furnizarea accesului la forumuri

pe internet, furnizare de forumuri online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, comunicare electronică prin spații
de chat, linii de chat și forumuri pe internet,
servicii de telecomunicații prestate pe platforme
și portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
transmitere de mesaje și de imagini cu ajutorul
calculatorului, servicii de comunicații electronice
prin intermediul calculatorului, servicii interactive
de comunicații, furnizare de linkuri către fișiere
video, servicii de portaluri de telecomunicații,
transmitere de informații în scopuri de afaceri,
comunicații printr-o rețea de calculator globală
sau internet, furnizarea accesului la platforme
sau portaluri pe internet, furnizarea accesului la
blog-uri, acces la continuț, pagini de internet și
portaluri, furnizarea accesului și închirierea de
timpi de acces la baze de date computerizate,
transmisie de podcasturi, furnizarea unui
avizier interactiv online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
utilizatorilor la motoare de căutare, furnizarea
accesului utilizatorilor la o rețea globală
de calculatoare și la site-uri online care
conțin informații despre diverse subiecte,
mesaje electronice, buletine electronice
(telecomunicații), exploatarea rețelelor locale,
transmiterea de email-uri (mesagerie web),
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea globală
de calculatoare, transmisie de știri și informații de
actualitate, transmisie de știri la organizațiile care
difuzează știri, transmitere electronică de știri,
servicii de agenții de presă, servicii de agenții de
știri electronice.
41. Servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și coordonare
de concerte, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale,
informații în materie de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
planificarea de recepții (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, publicare de calendare
de evenimente, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, furnizare de informații
și știri online în domeniul formării profesionale,
publicare de manuale de instruire, servicii de
educație și pregătire profesională, orientare
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profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), servicii de formare complementară
(educație), organizarea și conducerea de
workshop-uri, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
informații în materie de educație, servicii de
reporteri de știri, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, fotoreportaje, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, formarea echipelor (educație),
coaching personal (formare), instruire cu privire
la dezvoltarea personală, publicare online de
ziare electronice, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia a
ziarelor., servicii de rețele de socializare
on-line, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
servicii matrimoniale, servicii pe internet de
întâlniri, de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare în
materie de standarde comerciale, cercetare
și analiză politică, furnizare de informații
judiciare, cercetări juridice, servicii de pregătire
a documentelor juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, licențierea de baze de date (servicii
juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
înregistrare de nume de domenii (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de
domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii
matrimoniale, servicii pe internet de întâlniri,
de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare în
materie de standarde comerciale, cercetare
și analiză politică, furnizare de informații
judiciare, cercetări juridice, servicii de pregătire
a documentelor juridice, pregătirea de rapoarte
juridice, licențierea de baze de date (servicii
juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
nume de domenii (înregistrare de -) (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de

domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.

───────

(210) M 2021 02176 (111)177326
(151) 03/04/2021
(732) ANA-MARIA SARAGIA, ȘOS.

OLTENIȚEI 388, BLOC 1, SC. 1, ET.
1, AP. 6, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AMSaragia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 02180 (111)177486
(151) 17/03/2021
(732) CODRUȚ BOGDAN HIRCIU, STR.

LUNCA, NR. 113, JUD. ARGEŞ,
RUCĂR, ARGEȘ, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

ETERNIDAD

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24
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(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu sicrie din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sicrie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu garnituri
nemetalice pentru sicrie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu sicrie și urne funerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu batiste din material textil, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu coroane de flori
artificiale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu seturi de broderie cu punct de
cruciuliță, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu coroane de flori funerare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sicrie
din lemn, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu sicrie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu garnituri
nemetalice pentru sicrie, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu sicrie și
urne funerare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu batiste din material textil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu coroane de flori artificiale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
seturi de broderie cu punct de cruciuliță, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
coroane de flori funerare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu coroane
de flori proaspăt tăiate, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu candele (lumânări), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
aranjamente din lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
tip pastilă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu lumânări pentru
biserici, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu lumânări pentru morminte,
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu crucifixuri
din metale comune, altele decât articole de
bijuterie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu statui din metale
neprețioase ale icoanelor religioase, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
brichete pentru lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu lumânări
cu led-uri, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu felinare, servicii de

vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu felinare cu lumânări, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu
suporturi pentru lumânări, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
pentru lumânări groase, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu căni,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu farfurii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu prosoape,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu baticuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu baticuri de
pus pe cap, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu baticuri de purtat
la gât, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu eșarfe, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu eșarfe
pentru gât (fulare), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu candele (lumânări), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu aranjamente
din lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări tip pastilă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lumânări pentru biserici, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu lumânări pentru
morminte, neelectrice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu bețișoare pentru
aprinderea lumânărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu crucifixuri din
metale comune, altele decât articole de bijuterie,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu statui din metale neprețioase ale
icoanelor religioase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu brichete pentru
lumânări, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lumânări cu led-uri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu felinare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu felinare cu lumânări, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi pentru lumânări, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru lumânări groase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu căni, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
farfurii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu prosoape, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baticuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
baticuri de pus pe cap, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu baticuri de purtat
la gât, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu eșarfe, servicii de vânzare cu
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amănuntul online în legătură cu eșarfe pentru gât
(fulare)
45. Servicii funerare, consiliere în perioada de
doliu, organizarea de ceremonii funerare

───────

(210) M 2021 02183 (111)177359
(151) 17/03/2021
(732) SC LAMIGEO DEVELOPMENT

SRL, STRADA PRINCIPALA,
NR 940, SAT VLADENI, JUD.
DAMBOVITA, COMUNA VLADENI,
137187, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

CITYPLACE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliara
( constructii )

───────

(210) M 2021 02185 (111)177558
(151) 17/03/2021
(732) MOLDOVEANU MIHAITA

DRAGOS, STR VALUL CETATII,
NR 37B, JUD. DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130093,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

SOLARINO RESIDENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de dezvoltare imobiliara (constructii )

───────

(210) M 2021 02189 (111)177136
(151) 17/03/2021
(732) GOLDEN WINE DISTRIBUTION

S.R.L, STR. RUDULUI NR.110,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
100310, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

GOLDEN WINE WG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02190 (111)177137
(151) 17/03/2021
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU, NR. 19,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031611,
ROMANIA

(540)

Дети О Главном
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Producţia de programe radio şi
de televiziune, producţia de spectacole,
furnizarea de programe de televiziune,
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nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, divertisment de
televiziune, servicii de divertisment, servicii
de amuzament, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live.

───────

(210) M 2021 02194 (111)177138
(151) 17/03/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI, NR. 89, JUDETUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI- MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SanoVita WELLNESS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparare abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, produse cosmetice, loțiuni
pentru păr, pastă de dinți, uleiuri naturale
de uz cosmetic, produse cosmetice naturale,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
uleiuri de uz cosmetic, extracte din plante de
uz cosmetic, cosmetice și produse de toaletă

nemedicinale, preparate pentru ingrijirea pielii,
loțiuni pentru îngrijirea feței și a corpului.
5. Plasturi și materiale de pansat, dezinfectanţi,
toate produsele menţionate mai sus nu pentru
uz în medicina dentară, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide,
suplimente pe baza de plante, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente nutritive nu
de uz medical, antioxidanti derivati din miere,
suplimente alimentare pe baza de pudra de acai,
suplimente alimentare, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar in dieta, suplimente
dietetice si nutritive, fibre dietetice care ajuta
digestia, preparate dietetice si alimentare,
batoane care inlocuiesc o masa, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
alimentare pe baza de laptisor de matca,
suplimente alimentare pe baza de germeni
de grau, polen de albine de uz nutraceutic,
suplimente dietetice cu proteine de soia, bãuturi
pe bazã de vitamine, vitamine gumate, preparate
cu minerale și vitamine, vitamine și preparate
cu vitamine, preparate cu amestec de vitamine,
tablete de vitamine, preparate cu vitamine,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare.
29. Batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, batoane nutritive
pe bază de soia, gustări pe bază de fructe,
gustări pe bază de alune, gustări pe bază
de fructe uscate, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constând din fructe deshidratate
și fructe cu coajă lemnoasă procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe tăiate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, gustări pe bază de tofu,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, băuturi pe bază de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, semințe
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
linte uscata, boabe de soia conservate, de uz
alimentar, boabe de soia preparate, legume
amestecate, legume procesate, chipsuri de
legume, paste de legume, legume conservate,
fistic preparat, alune de padure preparate,
semințe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, pateuri vegetale, boabe de mazare
galbena, naut, preparat, pastă de naut.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale și batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
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de cereale ca substituți alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse de
cofetărie), batoane dulci cu susan, batoane
pe bază de grâu, orez expandat, biscuiți de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustări pe bază de orez,
gustări extrudate care conțin porumb, fulgi
de porumb, preparate din cereale care conțin
tărâțe, amestecuri alimentare constând în fulgi
de cereale și fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrată, cereale procesate,
gustări preparate conținând în principal cereale
expandate, musli constând predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
și miere, ceai, semințe de cereale procesate,
paste fainoase alimentare, paste uscate și
proaspete, tăieței și găluște, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, faina,
gluten din grau uscat, produse apicole, faina de
soia pentru mâncare, sare, faina de naut, faina
de hrișcă, preparate din tărâțe pentru consum
uman, biscuiți, covrigei.
31. Fistic proaspăt, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, mei nepreparat, semințe
neprocesate, hrișcă nepreparată, quinoa
nepreparată, nuci comestibile (neprelucrate),
linte proaspată, năut proaspăt, alune caju
proaspete, semințe de fructe, boabe de soia
proaspete, migdale (fructe), alune, proaspete,
semințe de floarea-soarelui, semințe de in
nepreparate, susan comestibil, neprelucrat,
semințe de chia neprocesate.
32. Băuturi pe bază de nuci și de soia, băuturi
nealcoolice pe bază de fructe, smoothie (băuturi
nealcoolice din fructe), băuturi nealcoolice
constând dintr-un amestec de fructe și sucuri de
legume, băuturi nealcoolice din legume, băutură
racoritoare din ghimbir, băuturi nealcoolice care
constau în principal din sucuri de fructe, amestec
de sucuri de fructe, prafuri pentru prepararea de
băuturi, băuturi nealcoolice pe bază de cocos.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, administrarea afacerilor, servicii
de comerț cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul online, servicii de comerț cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu batoane cu musli, batoane de ovăz,
batoane de cereale și batoane energizante,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu deserturi, servicii de funcții administrative,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu batoane cu

musli, batoane de ovăz, batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de gestionare
a vânzărilor, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la vitamine și preparate cu vitamine, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
suplimente alimentare, regruparea în interesul
terților a produselor din clasele 3, 5, 29, 30, 31
si 32, pentru a permite terților să le compare
si sa le achiziționeze în mod convenabil,
aceste servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor online, magazinelor fizice, siteurilor
de socializare.
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare și depozitare de bunuri,
ambalare de produse alimentare, servicii de
distribuție, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul.
41. Servicii educative, de divertisment, si
sportive, organizare de conferinte, expozitii si
concursuri cu scop cultural, educațional sau de
divertisment, servicii de scriere pentru bloguri,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii educative cu privire la terapia
de frumusețe, formare privind sănătatea și starea
de bine, cursuri de nutriție (nemedicale), servicii
educative în domeniul nutriției.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de informații
sub formă de rețete de băuturi, servicii
de consultanță în domeniul artelor culinare,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
servicii de consultanță cu privire la prepararea
mâncării, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente și băuturi,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, servire de alimente și băuturi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, toate serviciile menţionate
mai sus nu pentru medicină dentară, servicii de
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
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satisfacerea unor nevoi individuale, licențierea
conceptelor de franciză (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 02195 (111)177139
(151) 17/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neo FLOREASCA LAKE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii

financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 02197 (111)177140
(151) 17/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neo TIMPURI NOI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
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personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 02198 (111)177489
(151) 17/03/2021
(732) ION HRISTESCU, STR. POPA

TATU NR. 70, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ve VRĂJITOAREA ELECTRICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 02.03.23;
01.01.01; 01.01.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────

(210) M 2021 02199 (111)177488
(151) 17/03/2021
(732) ION HRISTESCU, STR. POPA

TATU NR. 70, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MAŞINA DE FABRICAT zei

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 02.01.23;
24.09.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────
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(210) M 2021 02209 (111)177506
(151) 24/03/2021
(732) IULIAN SVAICOVSCHI, STR.

RADOVANU, NR. 11, BL. 44,
SC. 1, ET. 2, AP. 13, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

PMD PERMUNDUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Accesorii pentru ceasuri, ace de ceasornic,
ace pentru ceasuri, ancore (ceasornicărie),
aparate pentru cronometrarea evenimentelor
sportive, arcuri de ceas, brelocuri în formă
de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de ceas,
brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasornice, cadrane pentru
ceasuri, cadrane solare, ceasornice, ceasornice
atomice, ceasornice cu radio, catarame pentru
curele de ceas, casete de prezentare pentru
ceasuri, casete de arc cu sistem de blocare a
axului (ceasornicărie), ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasornice și
piese de ceasornic, ceasuri automate, ceasuri
care conțin o funcție de joc, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu ceramică, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu embleme, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu lanț, ceasuri cu o funcție
de memorare, ceasuri de birou, ceasuri de
buzunar, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri de mână cu aparate gps, ceasuri
de mână cu pedometre, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, ceasuri de mână din platină,
ceasuri de mână elegante, ceasuri de masă,

ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de șemineu,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri digitale, ceasuri digitale care
includ radiouri, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri din aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru asistente,
ceasuri pentru automobile, ceasuri pentru fusuri
orare, ceasuri pentru scufundări, ceasuri în
miniatură, ceasuri placate cu aur, ceasuri și
ceasuri de mână pentru columbofili, ceasuri
solare, ceasuri sportive, cronografe, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, cutii de ceas, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
lanțuri de ceas, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, piese de mecanism
de ceas, sticlă de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase de ceas ca piese de
ceas, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii (adaptate) pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
huse pentru ceasuri de mână, suporturi
pentru ceasornice, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii din aur, bijuterii din
cositor, bijuterii din cristal, placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii prețioase, bijuterii
personale, brățări, brățări (bijuterii), brățări cu
mărgele din lemn, brățări de argint, brățări de
aur, brățări de identificare (bijuterii), brățări de
plastic sub formă de bijuterii, brățări din metale
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prețioase, brățări din mărgele, brățări fabricate
din cauciuc sau silicon cu modele sau mesaje,
brățări fabricate din materiale textile brodate
(bijuterii), brățări folosite în scop caritabil, brățări
pentru gleznă, brățări placate cu argint, brățări
placate cu aur, brățări și ceasuri combinate,
broșe (bijuterie), butoni de manșetă din aur,
butoni de manșetă, butoni de manșetă din
imitație de aur, butoni de manșetă din metale
prețioase cu pietre semiprețioase, butoni de
manșetă placați cu argint, butoni din metale
prețioase.
34. Brichete pentru fumători, cremeni pentru
brichete, brichete pentru țigarete, brichete pentru
trabucuri, brichete din metale prețioase, brichete,
din metale prețioase, pietre pentru brichete
pentru fumători, doze de gaz pentru brichete,
brichete (de buzunar) din metale neprețioase,
brichete nu din metal prețios (nu pentru
automobile), brichete pentru țigarete, care nu se
folosesc în vehiculele terestre, brichete, nu din
metale prețioase, butelii cu gaz lichefiat pentru
brichete pentru țigări, pietre pentru aprindere
(cremene), fitiluri pentru brichete, tocuri de
brichetă, tocuri de brichetă, din metale prețioase,
tocuri de brichetă, nu din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: accesorii pentru ceasuri,
ace de ceasornic, ace pentru ceasuri, ancore
(ceasornicărie), aparate pentru cronometrarea
evenimentelor sportive, arcuri de ceas, brelocuri
în formă de ceas, ceasuri cu brățară, brățări de
ceas, brățări metalice extensibile pentru ceasuri,
brățări metalice pentru ceasuri, brățări pentru
ceasuri de mână, cadrane (ceasornicărie),
cadrane pentru ceasornice, cadrane pentru
ceasuri, cadrane solare, ceasornice, ceasornice
atomice, ceasornice cu radio, catarame pentru
curele de ceas, casete de prezentare pentru
ceasuri, casete de arc cu sistem de blocare a
axului (ceasornicărie), ceasornice de călătorie,
ceasornice de sincronizare, ceasornice mici,
ceasornice și ceasuri de mână, ceasornice și
piese de ceasornic, ceasuri automate, ceasuri
care conțin o funcție de joc, ceasuri care
conțin o funcție de joc electronic, ceasuri
care încorporează o funcție de telecomunicare,
ceasuri cu ceramică, ceasuri cu cuarț, ceasuri
cu embleme, ceasuri cu funcție de comunicare
fără fir, ceasuri cu lanț, ceasuri cu o funcție
de memorare, ceasuri de birou, ceasuri de
buzunar, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri de mână cu aparate GPS, ceasuri
de mână cu pedometre, ceasuri de mână din
argint, ceasuri de mână din metale prețioase sau
placate cu acestea, ceasuri de mână din platină,

ceasuri de mână elegante, ceasuri de masă,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de sincronizare (ceasuri centrale) pentru
controlul altor ceasuri, ceasuri de șemineu,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri digitale, ceasuri digitale care
includ radiouri, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri digitale comandate electronic,
ceasuri din aur, ceasuri din aur laminat, ceasuri
din metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri
industriale, ceasuri mecanice, ceasuri mecanice
cu întoarcere automată, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri pentru asistente,
ceasuri pentru automobile, ceasuri pentru fusuri
orare, ceasuri pentru scufundări, ceasuri în
miniatură, ceasuri placate cu aur, ceasuri și
ceasuri de mână pentru columbofili, ceasuri
solare, ceasuri sportive, cronografe, curele de
ceas din nailon, curele de ceas din metal, piele
sau plastic, curele de ceas din piele, curele
din materiale sintetice pentru ceasuri, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri din clorură
de polivinil, cutii de ceas, indicatori de durată
digitali care afișează temperatura, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
lanțuri de ceas, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri,
mecanisme de ceasuri, mecanisme pentru
întoarcerea ceasurilor, pendule, pandantive
pentru lanțuri de ceas, piese de mecanism
de ceas, sticlă de ceas, carcase de ceasuri
de mână, carcase de ceas ca piese de
ceas, carcase pentru ceasornice și ceasuri
de mână, cutii (adaptate) pentru articole
de ceasornicărie, cutii de prezentare pentru
articole de ceasornicărie, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri (ajustate),
cutii pentru ceasuri de mână și ceasornice,
huse pentru ceasuri de mână, suporturi
pentru ceasornice, săculeți pentru bijuterii,
adaptați, bijuterii confecționate din bronz, bijuterii
confecționate din metale prețioase, bijuterii
confecționate din plastic, bijuterie din argint
veritabil, bijuterii confecționate din cristal, bijuterii
confecționate din perle de cultură, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din sticlă, bijuterii cu diamante,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii de damă,
bijuterii de corp, bijuterii din aur, bijuterii din
cositor, bijuterii din cristal, placate cu metale
prețioase, bijuterii din metale neprețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii-pandantive,
bijuterii pentru față, bijuterii prețioase, bijuterii
personale, brățări, brățări (bijuterii), brățări cu
mărgele din lemn, brățări de argint, brățări
de aur, brățări de identificare (bijuterii), brățări
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de plastic sub formă de bijuterii, brățări din
metale prețioase, brățări din mărgele, brățări
fabricate din cauciuc sau silicon cu modele
sau mesaje, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări folosite în scop
caritabil, brățări pentru gleznă, brățări placate
cu argint, brățări placate cu aur, brățări și
ceasuri combinate, broșe (bijuterie), butoni de
manșetă din aur, butoni de manșetă, butoni de
manșetă din imitație de aur, butoni de manșetă
din metale prețioase cu pietre semiprețioase,
butoni de manșetă placați cu argint, butoni
din metale prețioase, brichete pentru fumători,
cremeni pentru brichete, brichete pentru țigarete,
brichete pentru trabucuri, brichete din metale
prețioase, brichete, din metale prețioase, pietre
pentru brichete pentru fumători, doze de gaz
pentru brichete, brichete (de buzunar) din metale
neprețioase, brichete nu din metal prețios (nu
pentru automobile), brichete pentru țigarete,
care nu se folosesc în vehiculele terestre,
brichete, nu din metale prețioase, butelii cu gaz
lichefiat pentru brichete pentru țigări, cremene,
fitiluri pentru brichete, tocuri de brichetă, tocuri
de brichetă, din metale prețioase, tocuri de
brichetă, nu din metale prețioase, marketing
promoțional, distribuirea de mostre de produse,
organizarea de publicitate, plasare de reclame,
pregătire de publicații publicitare, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, promovarea comercială,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
promoționale, publicare de materiale publicitare,
publicare de texte publicitare, publicare
de materiale și texte publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
publicarea de broșuri publicitare, publicitate
online, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 02214 (111)177490
(151) 18/03/2021
(732) AUGUSTA-LORENA VOICHITA,

ALE.DANUBIUS, NR. 1, BL. XF7,
SC. 3, AP. 3, JUD. MEHEDINŢI,
DROBETA -TURNU SEVERIN,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, AP. 07, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CHIMIA CU AUGUSTA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 03.13.05

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software educational, software educațional
de calculator pentru copii, software descărcabil,
software pentru gestiunea documentelor,
aplicații software descărcabile de tipul
business intelligence, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
materiale descărcabile pentru cursuri didactice,
software pentru cursuri virtuale, software
pentru predare, aparate și instrumente pentru
predare, aparate și instrumente pentru predare
și instruire, programe de calculator pentru
accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele de
date online.
41. Educație, furnizare de cursuri educaționale,
servicii educaționale și de predare, organizare
de cursuri prin metode de invățare programată,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de publicații electronice online,
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42. Consultanță în domeniul chimiei, servicii in
domeniul chimiei.

───────

(210) M 2021 02216 (111)177141
(151) 18/03/2021
(732) RESTAURANT 1896 SRL, STR.

OBCINA MARE 9, BLOC Z 26 ET
7 AP 46, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061592, ROMANIA

(540)

1896 BRASSERIE LOUNGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, asigurarea
de hrană și băuturi, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02217 (111)177542
(151) 18/03/2021
(732) JOBS.BG EOOD, 26 RAIKO

ALEKSIEV STR, BL. 3, ENTR. 2,
GROUND FLOOR, SOFIA, 1113,
BULGARIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

dev.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.17.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, servicii de aşezare în pagină
(layout) în scopuri publicitare, publicitate de tip
pay-per-click (PPC), reactualizarea materialelor
publicitare, publicare de texte publicitare,
redactare de texte publicitare, prelucrare
de texte, publicitate în vederea recrutării
personalului, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, închiriere de spații publicitare,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul publicității, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, servicii de
agenţie de ocupare a forţei de muncă
(agenții de plasare), servicii de asistență
oferită persoanelor disponibilizate de către
companie (outplacement), consultanță pentru
probleme legate de personal, recrutare de
personal, testare psihologică pentru selectarea
personalului, furnizare de informații în materie

nedescărcabile, furnizare de imagini online
nedescărcabile, furnizare de poze online
nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizarea de instruire
online, furnizarea de tutoriale online, furnizare
de informații despre învățământ online, educatie,
servicii de educatie, si anume furnizarea online
de cursuri, pregatire, teste, lectii pentru elevi si
student in domeniul chimiei, cursuri de sprijin
pentru invatarea chimiei, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de cursuri de
instruire online, servicii de învățământ la distanță
oferite online.
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de recrutare printr-o rețea informatică globală,
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, servicii de consultanță
în materie de angajare de forță de muncă privind
personalul care prelucrează date, servicii de
revista presei, furnizare de informații de afaceri
prin intermediul unui site, furnizare de informații
de contact comerciale și de afaceri, furnizarea de
informații comerciale, date referitoare la afaceri,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de marketing, marketing pentru evenimente,
marketing în cadrul publicării de software,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, compilații statistice, analiza
statisticilor studiului de piață, studii de piață,
investigații pentru afaceri, cercetări pentru
afaceri, cercetare în domeniul publicității,
servicii de recuperare de date privind
cercetarea pieței, prestarea de servicii de
piață inteligentă, prelucrare de date, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, organizare și realizare de evenimente
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale.
38. Furnizarea de chartroom pe internet,
furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, furnizarea
de forumuri online, furnizarea accesului la
forumuri pe internet, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, comunicare electronică prin
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, transmitere de mesaje
și de imagini cu ajutorul calculatorului, servicii
de comunicații electronice prin intermediul
calculatorului, servicii interactive de comunicații,
furnizare de linkuri către fișiere video, servicii
de portaluri de telecomunicații, transmitere de
informații în scopuri de afaceri, comunicații
printr-o rețea de calculator globală sau internet,
furnizarea accesului la platforme sau portaluri pe
internet, furnizarea accesului la blog-uri, acces la
continuț, pagini de internet și portaluri, furnizarea
accesului și închirierea de timpi de acces la baze
de date computerizate, transmisie de podcasturi,
furnizarea unui avizier interactiv online,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, furnizarea accesului utilizatorilor la
motoare de căutare, furnizarea accesului
utilizatorilor la o rețea globală de calculatoare

și la site-uri online care conțin informații
despre diverse subiecte, mesaje electronice,
buletine electronice (telecomunicații), servicii
de exploatare a rețelelor locale, servicii de
mesagerie web, transmisie continuă (streaming)
de material audio, video și audiovizual printr-
o rețea globală de calculatoare, transmisie de
știri și informații de actualitate, transmisie de știri
la organizațiile care difuzează știri, transmitere
electronică de știri, servicii de agenții de presă,
servicii de agenții de știri electronice.
41. Servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare și coordonare
de concerte, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri de divertisment sau culturale,
informații în materie de divertisment, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
planificarea de recepții (divertisment), servicii de
cluburi (divertisment sau educație), organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
furnizare de divertisment online sub formă
de turnee de jocuri, publicare de calendare
de evenimente, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, publicare de
texte, altele decât textele publicitare, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, publicare de manuale
de instruire, servicii de educație și pregătire
profesională, orientare profesională (consiliere
în domeniul educației sau formării), formare
complementară, organizarea și conducerea
de workshop-uri, organizarea și conducerea
de seminarii, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, informații în
materie de educație, servicii de reporteri
de știri, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, fotoreportaje, servicii de
programare a știrilor în vederea transmiterii
prin internet, formarea echipelor (educație),
coaching personal (formare), instruire cu privire
la dezvoltarea personală, publicare online de
ziare electronice, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia a
ziarelor.
45. Servicii de rețele de socializare on-line,
servicii de rețele sociale online accesibile
prin aplicații mobile descărcabile, servicii
matrimoniale, servicii pe internet de întâlniri,
de găsirea partenerului și de prezentări
personale, mediere, servicii de informare
juridică în materie de standarde comerciale,
cercetare și analiză politică, furnizare de
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informații judiciare, cercetări juridice, servicii de
pregătire a documentelor juridice, pregătirea de
rapoarte juridice, licențierea de baze de date
(servicii juridice), servicii juridice în legătură cu
negocierea de contracte pentru alte persoane,
înregistrare de nume de domenii (servicii
juridice), acordare de licențe pentru software
de calculator (servicii juridice), consultanță
privind acordarea de licențe pentru software
de calculator, consultanță privind înregistrarea
de nume de domenii, închiriere de nume de
domeniu de internet, consultanță în domeniul
siguranței la locul de muncă, investigații cu
privire la antecedente ale persoanelor, servicii de
cercetare a antecedentelor în scopul angajării.

───────

(210) M 2021 02218 (111)177244
(151) 18/03/2021
(732) HISPANIA CONSULTING SRL,

STR. LASCĂR CATARGI, NR. 20,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Articole de fierărie, articole de feronerie,
mânere metalice, mânere sferice din metal,
mânere metalice pentru sertare, mânere din
metale comune pentru sertare, mânere metalice
pentru uși, mânere trăgătoare metalice pentru
uși, mânere de ferestre, din metal, mânere de
uși din metale comune, accesorii din metal
pentru mânere de uși, rotile pentru mobilă,
grinzi metalice, traverse metalice, rotile metalice
pentru pat, colţare metalice pentru mobilă,
opritoare metalice pentru uşi, opritoare metalice
pentru uşă, neelectrice, arcuri metalice pentru
uşă, neelectrice, tăblii metalice pentru uşi,
zăvoare metalice pentru uşi, deschizătoare
de uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi
din metal, rame de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice pentru
uşi, uşi metalice, fitinguri metalice pentru
ferestre, fitinguri metalice pentru mobilă, fitinguri
metalice pentru paturi, uşi pliante metalice,
role metalice pentru mobilă, balamale metalice,
cârlige (feronerie), feronerie, articole metalice,
de mică dimensiune, grilaje din fier pentru uşi,
chei metalice, butoane rotative metalice, etichete
metalice, încuietori metalice, zăvoare metalice,
uşi pliante din metal, opritoare metalice, uşi
batante din metal, elemente de fixare metalice de
perete, opritoare metalice pentru ferestre.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management, organizare și administrare a
afacerilor, lucrări de birou, servicii de informare
a consumatorilor, servicii publicitare, servicii de
marketing și promoționale, organizare de târguri
și expoziții cu scop comercial sau publicitar,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu mobilă, servicii de comerţ în legătură cu
articole de mobilier, servicii de comerţ în legătură
cu scaune, servicii de comerţ în legătură cu
fotolii, servicii de comerţ în legătură cu canapele,
servicii de comerţ în legătură cu oglinzi, servicii
de comerţ în legătură cu tablouri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de iluminat
și reflectoare, servicii de comerţ în legătură
cu decoraţiuni, servicii de comerţ în legătură
cu decoraţiuni metalice, servicii de comerţ în
legătură cu decoraţiuni din cristal, servicii de
comerţ în legătură cu veselă, servicii de comerţ
în legătură cu flori artificiale, servicii de comerţ
în legătură cu ghivece şi suporturi pentru flori,
servicii de comerţ în legătură cu flori, servicii
de comerţ în legătură cu decoraţiuni florale,
servicii de comerţ în legătură cu plante, servicii
de comerţ în legătură cu covoare, servicii
de comerţ în legătură cu perne, servicii de
comerţ în legătură cu instalații sanitare, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi pentru
uscarea vaselor, servicii de comerţ în legătură



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1271

cu articole de fierărie, servicii de comerţ în
legătură cu articole de feronerie, servicii de
comerţ în legătură cu mânere, servicii de comerţ
în legătură cu mânere metalice, servicii de
comerţ în legătură cu mânere sferice din metal,
servicii de comerţ în legătură cu mânere metalice
pentru sertare, servicii de comerţ în legătură
cu mânere din metale comune pentru sertare,
servicii de comerţ în legătură cu mânere metalice
pentru uși, servicii de comerţ în legătură cu
mânere trăgătoare metalice pentru uși, servicii
de comerţ în legătură cu mânere de ferestre,
din metal, servicii de comerţ în legătură cu
mânere de uși din metale comune, servicii de
comerţ în legătură cu accesorii din metal pentru
mânere de uși, servicii de comerţ în legătură
cu rotile pentru mobilă, servicii de comerţ în
legătură cu grinzi metalice, servicii de comerţ
în legătură cu traverse metalice, servicii de
comerţ în legătură cu rotile metalice pentru pat,
servicii de comerţ în legătură cu colţare metalice
pentru mobilă, servicii de comerţ în legătură cu
opritoare metalice pentru uşi, servicii de comerţ
în legătură cu opritoare metalice pentru uşă,
neelectrice, servicii de comerţ în legătură cu
arcuri metalice pentru uşă, neelectrice, servicii
de comerţ în legătură cu tăblii metalice pentru
uşi, servicii de comerţ în legătură cu zăvoare
metalice pentru uşi, servicii de comerţ în legătură
cu deschizătoare de uşi din metal, neelectrice,
servicii de comerţ în legătură cu tocuri de uşi din
metal, servicii de comerţ în legătură cu rame de
uşi din metal, servicii de comerţ în legătură cu
fitinguri metalice pentru uşi, servicii de comerţ
în legătură cu încuietori metalice pentru uşi,
servicii de comerţ în legătură cu uşi metalice,
servicii de comerţ în legătură cu fitinguri metalice
pentru ferestre, servicii de comerţ în legătură
cu fitinguri metalice pentru mobilă, servicii de
comerţ în legătură cu fitinguri metalice pentru
paturi, servicii de comerţ în legătură cu uşi
pliante metalice, servicii de comerţ în legătură cu
role metalice pentru mobilă, servicii de comerţ
în legătură cu balamale metalice, servicii de
comerţ în legătură cu cârlige (feronerie), servicii
de comerţ în legătură cu feronerie, servicii de
comerţ în legătură cu articole metalice, de mică
dimensiune, servicii de comerţ în legătură cu
grilaje din fier pentru uşi, servicii de comerţ în
legătură cu chei metalice, servicii de comerţ în
legătură cu butoane rotative metalice, servicii
de comerţ în legătură cu etichete metalice,
servicii de comerţ în legătură cu încuietori
metalice, servicii de comerţ în legătură cu
zăvoare metalice, servicii de comerţ în legătură
cu uşi pliante din metal, servicii de comerţ în
legătură cu opritoare metalice, servicii de comerţ

în legătură cu uşi batante din metal, servicii
de comerţ în legătură cu elemente de fixare
metalice de perete, servicii de comerţ în legătură
cu opritoare metalice pentru ferestre.

───────

(210) M 2021 02221 (111)177142
(151) 18/03/2021
(732) MARIANA MANTA, STR. MATEI

BASARAB NR. 24, AP.1, JUD.
BRASOV, BRASOV, 500008,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY SRL
AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. LUNGA NR. 270,
JUD. BRASOV, BRASOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

mm MARA MANTA
DESIGNER DE SUFLETE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 02.03.01;
05.01.16; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 26.05.01

(591) Culori revendicate:auriu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de design interior și exterior, servicii de
consultanță în materie de design interior, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
servicii de informare și consiliere în domeniul
design-ului interior, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
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pentru design interior, consultanță în arhitectură,
proiectarea de decorațiuni interioare, design
de arte grafice, design grafic pentru materiale
promoționale.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumusețare, îngrijirea sănătății, servicii de
sănătate prin apa (spa), servicii de centre
de sănătate, examinare medicală (screening),
grădinărit peisagistic, proiectare peisagistică,
manichiură, masaj, fizioterapie, servicii de
psiholog, terapie logopedică, servicii de terapie,
servicii de machiaj, terapie ayurvedică, servicii
de terapie luminoasă.
45. Consultanță în astrologie, servicii de
cartomanție, servicii matrimoniale, servicii
de interpretare a cărților de tarot,
cercetare genealogică, previziuni astrologice și
numerologie, servicii de agenție matrimonială,
investigații privind trecutul persoanelor,
planificarea si organizarea ceremoniilor de
nuntă, consultanță spirituală.

───────

(210) M 2021 02225 (111)177436
(151) 18/03/2021
(732) UTOPIA FISHING S.R.L.,

ȘOSEAUA BERCENI NR.25, BL.
38, SC. 2, ET.2. AP.34, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Utopia Baits

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.01.05; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Cutii cu nade pentru pescuit (articole de
pescuit), momeli mirositoare pentru vânătoare
sau pescuit, plute pentru pescuit, plase pentru
pescuit, echipament de pescuit, instrumente de
pescuit, cârlige de pescuit, harpoane pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, nade pentru
pescuit, momeală artificială pentru pescuit, cutii
de insecte pentru pescuit (articole de pescuit),
mincioguri de pescuit, senzori de mușcătură
(pescuit), juvelnice (unelte de pescuit), nadă
artificială de pescuit, greutăți de plumb pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit,
muște artificiale folosite pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, săculeți cu
momeală pentru catapulte de pescuit, alarme
de mușcătură pentru pescuitul cu undița,
indicatoare de mușcătura peștelui pentru pescuit
la copcă, indicatoare de presiune electronice
folosite la pescuitul cu undiță.
31. Momeli vii, momeli comestibile, momeli vii
pentru pești, hrană pentru pești, momeală de
pescuit uscată prin înghețare.

───────

(210) M 2021 02227 (111)177501
(151) 18/03/2021
(732) INGENIOUS IDEAS S.R.L.,

STRADA TURNU MAGURELE NR
9, BL R12, SC 1, ET 8, APT 35,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 041704,
ROMANIA

(540)

managenius
(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 24.15.01
(591) Culori revendicate:mov (HEX #5a5aff)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice.
16. Hârtie și carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
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carton sau plastic, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine din
hârtie și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
materiale pentru filtrare din hârtie.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.
45. Servicii juridice, servicii politice şi anume:
servicii de reprenzentare juridică, cercetări
juridice, organizarea de reuniuni politice cu scop
social, de protecţie, de mediere, cluburi de
întâniri, servicii de siguranță, salvare, securitate
și control.

───────

(210) M 2021 02228 (111)176787
(151) 18/03/2021
(732) ROMEDUCON SRL, STRADA

EMIL GÂRLEANU NR. 11, BL.
A8, SCARA 1, ETAJ 4, AP. 15,
SECTORUL 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEȚUL IAȘI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

anzan

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, alarme acustice, alarme
sonore, actinometre, adaptoare electrice, maşini
de adunat, antene, aerometre, aparate de
analiză a aerului, sonerii de alarmă, electrice,
alarme, altimetre, ampermetre, amplificatoare,
tuburi de amplificare, supape de amplificare,
anemometre, (film de) desene animate,
baterii anodice, roboţi telefonici, ochelari
anti-orbire, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), receptoare audio şi
video, interfeţe audio, mixere audio, aparatură
didactică audiovizuală, instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane), balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
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de baie, baterii, electrice, încărcătoare de
baterii, sonerii (dispozitive de avertizare),
binocluri, cabluri, electrice, maşini de calculat,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), carcase pentru
telefoanele inteligente, casetofoane, şnururi
pentru telefonul mobil, încărcătoare pentru
acumulatoare electrice, aparate şi instrumente
folosite în chimie, chipuri (circuite integrate),
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
camere cinematografice, filme cinematografice,
expuse, rigle de calcul circulare, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, mecanisme pentru aparatele
acţionate cu fise, mecanisme pentru
televizoarele acţionate cu fise, colectoare,
electrice, aparate electrice pentru comutare,
comutatoare, compact-discuri (audio-video),
compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, comparatoare,
compasuri de măsurare, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), lentile de contact,
panouri de comandă (electricitate), telefoane
fără fir, instrumente cosmografice, contoare,
aparate de măsură, huse pentru telefoanele
inteligente, huse pentru asistenţii personali
digitali (APD), huse pentru calculatoarele
tabletă, ciclotroane, aparate de procesare
a datelor, magneţi decorativi, densimetre,
densitometre, detectoare, maşini de dictare
dictating machines, rame foto digitale, semne
digitale, staţii meteorologice digitale, asistenţi
personali digitali (APD), busole, unităţi de
disc pentru calculatoare, discuri, magnetice,
aparate pentru măsurarea distanţei, aparate
de înregistrare a distanţei, aparate pentru
înregistrarea distanţei, dozatoare, dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, instrumente de
măsurat pentru croitorie, dvd playere,
dinamometre, aparate pentru editarea filmelor

cinematografice, ceasornice cu nisip (clepsidre),
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, panouri informative cu afişaj electronic,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare de
cărţi electronice, table electronice interactive,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice
codate, brăţări de identificare codate,
magnetice, cartele codate, ergometre, facsimile,
filme, expuse, debitmetre, frecvenţmetre,
galvanometre, aparate de măsurare, căști
pentru comunicare la distanță, videoproiectoare,
portofele electronice descărcabile, terminale
pentru carduri de credit, sisteme de
poziţionare globală (GPS), dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere) pentru
telefoane, căşti de radio, holograme, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială, hidrometre,
higrometre, terminale interactive cu ecran tactil,
dispozitive de intercomunicare, interfeţe pentru
calculatoare, calibre (instrumente de măsurare),
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, tonomate,
muzicale, automate muzicale acţionate de
fise (tonomate), tonomate pentru calculatoare,
laptopuri, lasere, nu cele pentru scopuri
medicale, instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
instrumente matematice, măsuri, aparate de
măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
linguri pentru măsurare, carduri de memorie
pentru aparatele de jocuri video, micrometre,
instrumente de măsură, microprocesoare,
microscoape, telefoane mobile, celulare,
telefoane celulare, modemuri, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, calculator tip
notebook, pedometre, discuri de pick-up,
discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), aparate de
fototelegrafie, aparate şi instrumente pentru
fizică, planimetre, calculatoare de buzunar,
playere media portabile, aparat de măsurare
cu precizie, manometre, circuite imprimate,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, procesoare
(unităţi centrale de procesare), unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, raportoare (instrumente de
măsurare), radiouri, pick-upuri, instrumente de
măsurare a înălţimii, dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
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descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, pipete
pentru măsurare, altele decât de uz medical
sau de uz menajer, computer game software,
downloadable, suporturi adaptate pentru
laptopuri, rigle (instrumente de măsurare), linii
(instrumente de măsurare), aparate de navigaţie
prin satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), bastoane
selfie (monopode), lentile selfie, huse pentru
laptopuri, rigle de calcul, inele inteligente,
ochelari inteligenţi, telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, suporturi de înregistrare audio,
benzi de înregistrare audio, aparate de
transmitere a sunetelor, aparate de înregistrare
a sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, vincluri pentru
măsurare, echere pentru măsurare, casetofoane
portabile, ochelari de soare, rigle în formă
de t (teuri) pentru măsurare, calculatoare tip
tabletă, tahometre, materiale didactice, roboţi de
învăţare, aparate de telecomunicaţii sub formă
de bijuterii, telegrafe (aparate), receptoare de
telefon, aparate de telefon, teleimprimatoare,
televizoare, indicatoare de temperatură,
terminale (electricitate), termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
calculatoare client subţire (thin client),
distribuitoare automate de bilete, aparate de
înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), unităţi flash usb,
manometru de vid, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
video, telefoane video, vizoare, fotografice, căşti
de realitate virtuală, viscozimetre, voltmetre,
staţii radio portabile (walkie-talkie), dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, calculatoare
purtabile, monitoare de afişare video purtabile,
instrumente şi aparate de cântărire.
16. Dozatoare de bandă adezivă (rechizite de
birou), benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie sau
de uz casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie
sau de uz casnic, albume, almanahuri, animaţii
de tip celulă, invitaţii (papetărie), acuarele,
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale,
table aritmetice, tabla înmulţirii, atlase, table
de scris, schiţe/planuri, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, fanioane
din hârtie, calendare, carton, carduri, cartele,
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru

hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, planşete cu clamă (pentru hârtii),
pânză pentru legatul cărţilor, pânză de legătorie,
benzi desenate, compasuri pentru desen,
claviatură de culegere (tipărire), culegare, hârtie
de calc (papetărie), paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie), învelitori (papetărie), protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
blocuri de desen, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, peniţe pentru desen,
rigle pentru desen, duplicatoare, şabloane
de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, plicuri (papetărie), produse de radiere,
şabloane pentru ştergere, pânze de legătorie,
dosare (rechizite de birou), steguleţe din
hârtie, fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii,
dosare din plastic pentru hârtii, formulare,
tipărite, stilouri cu cerneală, florare, regale cu
litere (tipărire), hărţi geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic, paste pentru
papetărie sau de uz casnic, gluten (lipici)
pentru papetărie sau de uz casnic, tipărituri
grafice, reproduceri grafice, reprezentări grafice,
felicitări (tipărite), hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, suporturi de călimară,
călimări, etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), lucrări de artă litografică, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile,
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri),
ghiduri (manuale), stilouri de marcare
(papetărie), maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, materiale de modelaj, pastă de
modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), mulaje pentru plastilină (materiale
pentru artişti), felicitări muzicale, suporturi
pentru ecusoane (rechizite de birou), buletine
informative, ziare, agende, aparate de
numerotare, numere (caractere), ştampile de
obliterare, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepţia mobilei, oleografe, carnete
de notiţe (papetărie), suporturi pentru pagini,
cutii de acuarele utilizate în şcoală, tăvi de
pictură, pensule pentru pictură, pensule pentru
pictori, şevalete pentru pictori, tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie, foi
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de hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, ecusoane cu
nume (articole de birou), panglici cu coduri
de bare, agrafe pentru hârtie, hârtii pentru
pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier mâché
(pastă de hârtie), hârtie pergament, culori
pastel (creioane), clipsuri pentru stilouri, penare,
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), publicaţii periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite),
ilustraţii, placarde din hârtie sau carton, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
reglete pentru tipografi, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
radiere din cauciuc, articole pentru şcoală
(papetărie), răzuitori (radiere) pentru birou,
ştampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
cărţi de cântece, linii pentru desen, echere
pentru desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi
pentru ştampile, ştampile (sigilii), suporturi
pentru stilouri şi creioane, papetărie, litere din
oţel, stilouri din oţel, cutii de matriţe, plăci de
matriţe, şabloane (papetărie), matriţe, abţibilduri
(papetărie), rigle T (teuri) pentru desen,
materiale didactice (cu excepţia aparatelor),
globuri pământeşti, bilete, şabloane de copiere,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii), decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere), litere (caractere), maşini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, jocuri de table, mingi pentru jocuri,

carduri de bingo, jocuri de masă, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, jocuri
de şah, table de şah, jetoane pentru jocurile
de noroc, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, domino, table
de dame, dame (jocuri), jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, jocuri cu
potcoave, puzzle-uri, manşe de comandă pentru
jocurile video, caleidoscoape, mah-jong, bile de
sticlă pentru jocuri, jocuri de societate, mingi, bile
de joacă, cărţi de joc, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, quoits, jocuri
cu inele, popice (jocuri), automate (maşini de
jocuri), figurine de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării, jucărie senzorială antistres.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu ochelari 3D, servicii de comerţ în legătură
cu abace, servicii de comerţ în legătură cu
accelerometre, servicii de comerţ în legătură
cu acumulatori, electrici, servicii de comerţ în
legătură cu alarme acustice, servicii de comerţ
în legătură cu alarme sonore, servicii de comerţ
în legătură cu actinometre, servicii de comerţ
în legătură cu adaptoare electrice, servicii de
comerţ în legătură cu maşini de adunat, servicii
de comerţ în legătură cu antene, servicii de
comerţ în legătură cu aerometre, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de analiză a
aerului, servicii de comerţ în legătură cu sonerii
de alarmă, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu alarme, servicii de comerţ în legătură
cu altimetre, servicii de comerţ în legătură cu
ampermetre, servicii de comerţ în legătură cu
amplificatoare, servicii de comerţ în legătură
cu tuburi de amplificare, servicii de comerţ
în legătură cu supape de amplificare, servicii
de comerţ în legătură cu anemometre, servicii
de comerţ în legătură cu (film de) desene
animate, servicii de comerţ în legătură cu baterii
anodice, servicii de comerţ în legătură cu roboţi
telefonici, servicii de comerţ în legătură cu
ochelari anti-orbire, servicii de comerţ în legătură
cu apertometre (optică), servicii de comerţ în
legătură cu corpuri de iluminat (electricitate),
servicii de comerţ în legătură cu receptoare
audio şi video, servicii de comerţ în legătură
cu interfeţe audio, servicii de comerţ în legătură
cu mixere audio, servicii de comerţ în legătură
cu aparatură didactică audiovizuală, servicii de
comerţ în legătură cu instrumente de azimut,
servicii de comerţ în legătură cu monitoare
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pentru bebeluşi, servicii de comerţ în legătură
cu cântare pentru bebeluşi, servicii de comerţ
în legătură cu genţi adaptate pentru laptopuri,
servicii de comerţ în legătură cu cântare (balanţe
romane), servicii de comerţ în legătură cu
balanţe (bascule romane), servicii de comerţ în
legătură cu dispozitive de echilibrare, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de coduri de
bare, servicii de comerţ în legătură cu barometre,
servicii de comerţ în legătură cu cântare de baie,
servicii de comerţ în legătură cu baterii, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare de
baterii, servicii de comerţ în legătură cu sonerii
(dispozitive de avertizare), servicii de comerţ
în legătură cu binocluri, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu maşini de calculat, servicii de
comerţ în legătură cu calibre, servicii de comerţ
în legătură cu calorimetre, servicii de comerţ în
legătură cu camere video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de fotografiat (fotografie),
servicii de comerţ în legătură cu carcase pentru
telefoanele inteligente, servicii de comerţ în
legătură cu casetofoane, servicii de comerţ
în legătură cu şnururi pentru telefonul mobil,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, servicii de comerţ
în legătură cu aparate şi instrumente folosite
în chimie, servicii de comerţ în legătură cu
chipuri (circuite integrate), servicii de comerţ în
legătură cu cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), servicii de comerţ în legătură
cu camere cinematografice, servicii de comerţ
în legătură cu filme cinematografice, expuse,
servicii de comerţ în legătură cu rigle de
calcul circulare, servicii de comerţ în legătură
cu lentile de apropiere, servicii de comerţ în
legătură cu îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, servicii de comerţ în legătură
cu mecanisme pentru aparatele acţionate cu fise,
servicii de comerţ în legătură cu mecanisme
pentru televizoarele acţionate cu fise, servicii
de comerţ în legătură cu colectoare, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu aparate
electrice pentru comutare, servicii de comerţ
în legătură cu comutatoare, servicii de comerţ
în legătură cu compact-discuri (audio-video),
servicii de comerţ în legătură cu compact-
discuri (memorie numai pentru citire), servicii
de comerţ în legătură cu compact-disc playere,
servicii de comerţ în legătură cu comparatoare,
servicii de comerţ în legătură cu compasuri
de măsurare, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive de memorie pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu programe
de calculator, înregistrate, servicii de comerţ
în legătură cu tastaturi pentru calculatoare,

servicii de comerţ în legătură cu programe
de operare pe calculator, înregistrate, servicii
de comerţ în legătură cu dispozitive periferice
pentru calculator, servicii de comerţ în legătură
cu componente software pentru calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
programe de calculator, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software pentru jocuri
pe calculator, stocate, servicii de comerţ în
legătură cu aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
componente hardware pentru calculator, servicii
de comerţ în legătură cu platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
conductoare, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
lentile de contact, servicii de comerţ în legătură
cu panouri de comandă (electricitate), servicii
de comerţ în legătură cu telefoane fără fir,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
cosmografice, servicii de comerţ în legătură
cu contoare, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de măsură, servicii de comerţ în legătură
cu huse pentru telefoanele inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu huse pentru asistenţii
personali digitali (APD), servicii de comerţ în
legătură cu huse pentru calculatoarele tabletă,
servicii de comerţ în legătură cu ciclotroane,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
procesare a datelor, servicii de comerţ în
legătură cu magneţi decorativi, servicii de comerţ
în legătură cu densimetre, servicii de comerţ
în legătură cu densitometre, servicii de comerţ
în legătură cu detectoare, servicii de comerţ în
legătură cu maşini de dictare dictating machines,
servicii de comerţ în legătură cu rame foto
digitale, servicii de comerţ în legătură cu semne
digitale, servicii de comerţ în legătură cu staţii
meteorologice digitale, servicii de comerţ în
legătură cu asistenţi personali digitali (APD),
servicii de comerţ în legătură cu busole, servicii
de comerţ în legătură cu unităţi de disc pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
discuri, magnetice, servicii de comerţ în legătură
cu aparate pentru măsurarea distanţei, servicii
de comerţ în legătură cu aparate de înregistrare
a distanţei, servicii de comerţ în legătură cu
aparate pentru înregistrarea distanţei, servicii
de comerţ în legătură cu dozatoare, servicii
de comerţ în legătură cu dozimetre, servicii de
comerţ în legătură cu tonuri de apel descărcabile
pentru telefoanele mobile, servicii de comerţ
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în legătură cu fişiere de muzică descărcabile,
servicii de comerţ în legătură cu fişiere de imagini
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
de măsurat pentru croitorie, servicii de comerţ
în legătură cu dvd playere, servicii de comerţ
în legătură cu dinamometre, servicii de comerţ
în legătură cu aparate pentru editarea filmelor
cinematografice, servicii de comerţ în legătură
cu ceasornice cu nisip (clepsidre), servicii de
comerţ în legătură cu pixuri electronice (unităţi de
afişare vizuală), servicii de comerţ în legătură cu
agende electronice, servicii de comerţ în legătură
cu traducătoare electronice de buzunar, servicii
de comerţ în legătură cu panouri informative cu
afişaj electronic, servicii de comerţ în legătură
cu publicaţii electronice, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de cărţi
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
table electronice interactive, servicii de comerţ
în legătură cu partituri muzicale electronice,
descărcabile, servicii de comerţ în legătură
cu afişaje numerice electronice, servicii de
comerţ în legătură cu carduri magnetice codate,
servicii de comerţ în legătură cu brăţări de
identificare codate, magnetice, servicii de comerţ
în legătură cu cartele codate, servicii de comerţ
în legătură cu ergometre, servicii de comerţ
în legătură cu facsimile, servicii de comerţ în
legătură cu filme, expuse, servicii de comerţ
în legătură cu debitmetre, servicii de comerţ în
legătură cu frecvenţmetre, servicii de comerţ în
legătură cu galvanometre, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de măsurare, servicii de
comerţ în legătură cu căști pentru comunicare
la distanță, servicii de comerţ în legătură cu
videoproiectoare, servicii de comerţ în legătură
cu portofele electronice descărcabile, servicii de
comerţ în legătură cu terminale pentru carduri
de credit, servicii de comerţ în legătură cu
sisteme de poziţionare globală (gps), servicii
de comerţ în legătură cu dicţionare electronice
portabile, servicii de comerţ în legătură cu
kituri hands-free (mâini libere) pentru telefoane,
servicii de comerţ în legătură cu căşti de radio,
servicii de comerţ în legătură cu holograme,
servicii de comerţ în legătură cu roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, servicii de comerţ în
legătură cu hidrometre, servicii de comerţ în
legătură cu higrometre, servicii de comerţ în
legătură cu terminale interactive cu ecran tactil,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
intercomunicare, servicii de comerţ în legătură cu
interfeţe pentru calculatoare, servicii de comerţ
în legătură cu calibre (instrumente de măsurare),
servicii de comerţ în legătură cu manşe de

comandă pentru calculatoare, altele decât cele
pentru jocurile video, servicii de comerţ în
legătură cu tonomate, muzicale, servicii de
comerţ în legătură cu automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), servicii de comerţ
în legătură cu tonomate pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu laptopuri,
servicii de comerţ în legătură cu lasere, nu cele
pentru scopuri medicale, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de nivelare, servicii de
comerţ în legătură cu nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), servicii de comerţ în
legătură cu instrumente matematice, servicii
de comerţ în legătură cu măsuri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de măsurat,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
de măsurat, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu sticlărie gradată, servicii de comerţ
în legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de comerţ în legătură cu linguri pentru măsurare,
servicii de comerţ în legătură cu carduri de
memorie pentru aparatele de jocuri video,
servicii de comerţ în legătură cu micrometre,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
de măsură, servicii de comerţ în legătură cu
microprocesoare, servicii de comerţ în legătură
cu microscoape, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu celulare, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane celulare, servicii de comerţ în legătură
cu modemuri, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (componente hardware pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
monitoare (programe de calculator), servicii de
comerţ în legătură cu mouse (periferice pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
mouse pad-uri, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru mouse, servicii de comerţ
în legătură cu calculator tip notebook, servicii
de comerţ în legătură cu pedometre, servicii
de comerţ în legătură cu discuri de pick-up,
servicii de comerţ în legătură cu discuri de
înregistrare audio, servicii de comerţ în legătură
cu fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), servicii de comerţ în legătură cu
aparate de fototelegrafie, servicii de comerţ în
legătură cu aparate şi instrumente pentru fizică,
servicii de comerţ în legătură cu planimetre,
servicii de comerţ în legătură cu calculatoare de
buzunar, servicii de comerţ în legătură cu playere
media portabile, servicii de comerţ în legătură
cu aparat de măsurare cu precizie, servicii
de comerţ în legătură cu manometre, servicii
de comerţ în legătură cu circuite imprimate,
servicii de comerţ în legătură cu plăci de
circuite imprimate, servicii de comerţ în legătură
cu imprimante pentru utilizare împreună cu
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calculatoarele, servicii de comerţ în legătură
cu procesoare (unităţi centrale de procesare),
servicii de comerţ în legătură cu unităţi centrale
de procesare (procesoare), servicii de comerţ
în legătură cu ecrane de proiecţie, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de proiecţie,
servicii de comerţ în legătură cu raportoare
(instrumente de măsurare), servicii de comerţ
în legătură cu radiouri, servicii de comerţ în
legătură cu pick-upuri, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de măsurare a înălţimii,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
pentru proiecţia tastaturilor virtuale, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitiv de indicare
cu bilă pentru calculator (trackball), servicii de
comerţ în legătură cu emoticoane descărcabile
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu roboți pentru teleprezență, servicii de
comerţ în legătură cu termostate digitale pentru
control climatic, servicii de comerţ în legătură
cu senzori piezoelectrici, servicii de comerţ în
legătură cu pipete pentru măsurare, altele decât
de uz medical sau de uz menajer, servicii de
comerţ în legătură cu computer game software,
downloadable, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii
de comerţ în legătură cu rigle (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu linii
(instrumente de măsurare), servicii de comerţ
în legătură cu aparate de navigaţie prin satelit,
servicii de comerţ în legătură cu sateliţi pentru
scopuri ştiinţifice, servicii de comerţ în legătură
cu cântare, servicii de comerţ în legătură cu
cântare analizoare de greutate, servicii de
comerţ în legătură cu scanere (echipamente
de procesare a datelor), servicii de comerţ
în legătură cu bastoane selfie (monopode),
servicii de comerţ în legătură cu lentile selfie,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de comerţ în legătură cu rigle
de calcul, servicii de comerţ în legătură cu
inele inteligente, servicii de comerţ în legătură
cu ochelari inteligenţi, servicii de comerţ în
legătură cu telefoane inteligente, servicii de
comerţ în legătură cu ceasuri inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi de înregistrare
audio, servicii de comerţ în legătură cu benzi
de înregistrare audio, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de transmitere a sunetelor,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
înregistrare a sunetelor, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de reproducere a sunetelor,
servicii de comerţ în legătură cu lanţuri pentru
ochelari, servicii de comerţ în legătură cu şnururi
pentru ochelari, servicii de comerţ în legătură
cu lentile pentru ochelari, servicii de comerţ în
legătură cu rame pentru ochelari, servicii de

comerţ în legătură cu tocuri pentru ochelari,
servicii de comerţ în legătură cu ochelari,
servicii de comerţ în legătură cu vincluri pentru
măsurare, servicii de comerţ în legătură cu
echere pentru măsurare, servicii de comerţ în
legătură cu casetofoane portabile, servicii de
comerţ în legătură cu ochelari de soare, servicii
de comerţ în legătură cu rigle în formă de t
(teuri) pentru măsurare, servicii de comerţ în
legătură cu calculatoare tip tabletă, servicii de
comerţ în legătură cu tahometre, servicii de
comerţ în legătură cu materiale didactice, servicii
de comerţ în legătură cu roboţi de învăţare,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
telecomunicaţii sub formă de bijuterii, servicii
de comerţ în legătură cu telegrafe (aparate),
servicii de comerţ în legătură cu receptoare de
telefon, servicii de comerţ în legătură cu aparate
de telefon, servicii de comerţ în legătură cu
teleimprimatoare, servicii de comerţ în legătură
cu televizoare, servicii de comerţ în legătură cu
indicatoare de temperatură, servicii de comerţ în
legătură cu terminale (electricitate), servicii de
comerţ în legătură cu termometre, nu cele pentru
scopuri medicale, servicii de comerţ în legătură
cu termostate, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare client subţire (thin client), servicii
de comerţ în legătură cu distribuitoare automate
de bilete, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de înregistrare a timpului, servicii de
comerţ în legătură cu ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), servicii de comerţ în
legătură cu unităţi flash usb, servicii de comerţ
în legătură cu manometru de vid, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de înregistrare
video, servicii de comerţ în legătură cu casete
video, servicii de comerţ în legătură cu casete
cu jocuri video, servicii de comerţ în legătură cu
ecrane video, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane video, servicii de comerţ în legătură cu
vizoare, fotografice, servicii de comerţ în legătură
cu căşti de realitate virtuală, servicii de comerţ
în legătură cu viscozimetre, servicii de comerţ
în legătură cu voltmetre, servicii de comerţ în
legătură cu staţii radio portabile (walkie-talkie),
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
purtabile de urmărire a activităţii, servicii de
comerţ în legătură cu calculatoare purtabile,
servicii de comerţ în legătură cu monitoare de
afişare video purtabile, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente şi aparate de cântărire,
servicii de comerţ în legătură cu dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
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cu adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de uz
casnic, servicii de comerţ în legătură cu albume,
servicii de comerţ în legătură cu almanahuri,
servicii de comerţ în legătură cu animaţii de tip
celulă, servicii de comerţ în legătură cu invitaţii
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
acuarele, servicii de comerţ în legătură cu culori
acrilice (picturi), servicii de comerţ în legătură
cu machete arhitecturale, servicii de comerţ în
legătură cu table aritmetice, servicii de comerţ în
legătură cu tabla înmulţirii, servicii de comerţ în
legătură cu atlase, servicii de comerţ în legătură
cu table de scris, servicii de comerţ în legătură
cu schiţe, servicii de comerţ în legătură cu
planuri, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru cărţi, servicii de comerţ în legătură cu
cărţi broşate, servicii de comerţ în legătură cu
semne de cărţi, servicii de comerţ în legătură cu
cărţi, servicii de comerţ în legătură cu învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu fanioane din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu calendare, servicii
de comerţ în legătură cu carton, servicii de
comerţ în legătură cu carduri, servicii de comerţ
în legătură cu cartele, servicii de comerţ în
legătură cu cataloage, servicii de comerţ în
legătură cu cretă pentru litografie, servicii de
comerţ în legătură cu suporturi de cretă, servicii
de comerţ în legătură cu creioane de cărbune,
servicii de comerţ în legătură cu indicatoare
pentru hărţi, neelectronice, servicii de comerţ în
legătură cu cromolitografii (în mai multe culori)/
cromo, servicii de comerţ în legătură cu planşete
cu clamă (pentru hârtii), servicii de comerţ în
legătură cu pânză pentru legatul cărţilor, servicii
de comerţ în legătură cu pânză de legătorie,
servicii de comerţ în legătură cu benzi desenate,
servicii de comerţ în legătură cu compasuri
pentru desen, servicii de comerţ în legătură
cu claviatură de culegere (tipărire), servicii de
comerţ în legătură cu culegare, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de calc (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu paste corectoare
(rechizite de birou), servicii de comerţ în legătură
cu cerneală corectoare (heliografie), servicii
de comerţ în legătură cu benzi corectoare
(rechizite de birou), servicii de comerţ în legătură
cu coperţi (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu învelitori (papetărie), servicii de
comerţ în legătură cu protecţii de birou, servicii
de comerţ în legătură cu diagrame, servicii de
comerţ în legătură cu dosare pentru documente
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
laminatoare de documente pentru birou, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi pentru
documente (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu blocuri de desen, servicii de comerţ

în legătură cu planşete pentru desen, servicii de
comerţ în legătură cu materiale pentru desen,
servicii de comerţ în legătură cu instrumente
pentru desen, servicii de comerţ în legătură
cu seturi pentru desen, servicii de comerţ în
legătură cu peniţe pentru desen, servicii de
comerţ în legătură cu rigle pentru desen, servicii
de comerţ în legătură cu duplicatoare, servicii
de comerţ în legătură cu şabloane de broderie
(modele), servicii de comerţ în legătură cu
plăci de gravură, servicii de comerţ în legătură
cu gravuri, servicii de comerţ în legătură cu
plicuri (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu produse de radiere, servicii de comerţ în
legătură cu şabloane pentru ştergere, servicii de
comerţ în legătură cu pânze de legătorie, servicii
de comerţ în legătură cu dosare (rechizite de
birou), servicii de comerţ în legătură cu steguleţe
din hârtie, servicii de comerţ în legătură cu
fluturaşi publicitari, servicii de comerţ în legătură
cu mape pentru hârtii, servicii de comerţ în
legătură cu dosare din plastic pentru hârtii,
servicii de comerţ în legătură cu formulare,
tipărite, servicii de comerţ în legătură cu stilouri
cu cerneală, servicii de comerţ în legătură cu
florare, servicii de comerţ în legătură cu regale
cu litere (tipărire), servicii de comerţ în legătură
cu hărţi geografice, servicii de comerţ în legătură
cu lipici pentru papetărie sau de uz casnic,
servicii de comerţ în legătură cu paste pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
tipărituri grafice, servicii de comerţ în legătură
cu reproduceri grafice, servicii de comerţ în
legătură cu reprezentări grafice, servicii de
comerţ în legătură cu felicitări (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu hectografe, servicii
de comerţ în legătură cu secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru ştampile (sigilii),
servicii de comerţ în legătură cu fişe de cartotecă
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
cartotecă, servicii de comerţ în legătură cu
tuşuri de desen, servicii de comerţ în legătură
cu cerneală, servicii de comerţ în legătură cu
batoane de cerneală, servicii de comerţ în
legătură cu batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), servicii de comerţ în legătură cu
tuşiere, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
de călimară, servicii de comerţ în legătură
cu călimări, servicii de comerţ în legătură cu
etichete din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu registre (cărţi), servicii de comerţ
în legătură cu lucrări de artă litografică, servicii
de comerţ în legătură cu litografii, servicii
de comerţ în legătură cu bibliorafturi pentru
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manipularea foilor detaşabile, servicii de comerţ
în legătură cu bibliorafturi cu inele, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu
copii multiplicate (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu manuale (ghiduri), servicii de
comerţ în legătură cu ghiduri (manuale), servicii
de comerţ în legătură cu stilouri de marcare
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
maşini şi aparate mimeografe, servicii de comerţ
în legătură cu plastilină, servicii de comerţ în
legătură cu materiale de modelaj, servicii de
comerţ în legătură cu pastă de modelaj, servicii
de comerţ în legătură cu umezitoare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu mulaje
pentru plastilină (materiale pentru artişti), servicii
de comerţ în legătură cu felicitări muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu buletine informative, servicii de
comerţ în legătură cu ziare, servicii de comerţ
în legătură cu agende, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de numerotare, servicii de
comerţ în legătură cu numere (caractere), servicii
de comerţ în legătură cu ştampile de obliterare,
servicii de comerţ în legătură cu perforatoare de
birou, servicii de comerţ în legătură cu rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, servicii de comerţ
în legătură cu oleografe, servicii de comerţ în
legătură cu carnete de notiţe (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu suporturi pentru pagini,
servicii de comerţ în legătură cu cutii de acuarele
utilizate în şcoală, servicii de comerţ în legătură
cu tăvi de pictură, servicii de comerţ în legătură
cu pensule pentru pictură, servicii de comerţ în
legătură cu pensule pentru pictori, servicii de
comerţ în legătură cu şevalete pentru pictori,
servicii de comerţ în legătură cu tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, servicii de comerţ în legătură
cu palete pentru pictori, servicii de comerţ în
legătură cu broşuri, servicii de comerţ în legătură
cu pantografe (instrumente de desen), servicii de
comerţ în legătură cu hârtie, servicii de comerţ în
legătură cu foi de hârtie (papetărie), servicii de
comerţ în legătură cu cleme pentru hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie luminiscentă,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de biguit
hârtia (rechizite de birou), servicii de comerţ în
legătură cu benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, servicii
de comerţ în legătură cu funde de hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, servicii de comerţ în legătură cu
ecusoane cu nume (articole de birou), servicii
de comerţ în legătură cu panglici cu coduri de

bare, servicii de comerţ în legătură cu agrafe
pentru hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu hârtii pentru pictură şi caligrafie, servicii de
comerţ în legătură cu prespapieruri, servicii de
comerţ în legătură cu papier mâché (pastă de
hârtie), servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pergament, servicii de comerţ în legătură cu
culori pastel (creioane), servicii de comerţ în
legătură cu clipsuri pentru stilouri, servicii de
comerţ în legătură cu penare, servicii de comerţ
în legătură cu cutii pentru stilouri, servicii de
comerţ în legătură cu materiale pentru ştergerea
stiloului, servicii de comerţ în legătură cu maşini
de ascuţit creioane, electrice sau neelectrice,
servicii de comerţ în legătură cu mine de
creion, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru creioane, servicii de comerţ în legătură
cu creioane mecanice, servicii de comerţ în
legătură cu ascuţitori de creioane, electrice
sau neelectrice, servicii de comerţ în legătură
cu creioane, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi pentru stilouri, servicii de comerţ în
legătură cu stilouri (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu publicaţii periodice, servicii
de comerţ în legătură cu gravuri fotografice,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi de
fotografii, servicii de comerţ în legătură cu
fotografii (tipărite), servicii de comerţ în legătură
cu ilustraţii, servicii de comerţ în legătură cu
placarde din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu portrete, servicii de comerţ în
legătură cu timbre poştale, servicii de comerţ
în legătură cu cărţi poştale, servicii de comerţ
în legătură cu postere, servicii de comerţ în
legătură cu orare tipărite, servicii de comerţ în
legătură cu materiale tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu publicaţii tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu cupoane tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu partituri muzicale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu reglete pentru tipografi,
servicii de comerţ în legătură cu forme de
tipar, servicii de comerţ în legătură cu caractere
tipografice, servicii de comerţ în legătură cu
seturi de imprimare, portabile (rechizite de
birou), servicii de comerţ în legătură cu tipărituri
(gravuri), servicii de comerţ în legătură cu
prospecte, servicii de comerţ în legătură cu
radiere din cauciuc, servicii de comerţ în legătură
cu articole pentru şcoală (papetărie), servicii de
comerţ în legătură cu răzuitori (radiere) pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu ştampile
de sigilare, servicii de comerţ în legătură cu
sigilii cu pecete, servicii de comerţ în legătură
cu sigilii (ştampile), servicii de comerţ în legătură
cu benzi autoadezive pentru papetărie sau de uz
casnic, servicii de comerţ în legătură cu şabloane
pentru croitorie, servicii de comerţ în legătură
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cu plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu cărţi
de cântece, servicii de comerţ în legătură cu
linii pentru desen, servicii de comerţ în legătură
cu echere pentru desen, servicii de comerţ în
legătură cu tuşiere pentru ştampile, servicii de
comerţ în legătură cu suporturi pentru ştampile,
servicii de comerţ în legătură cu ştampile (sigilii),
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
stilouri şi creioane, servicii de comerţ în legătură
cu papetărie, servicii de comerţ în legătură cu
litere din oţel, servicii de comerţ în legătură cu
stilouri din oţel, servicii de comerţ în legătură cu
cutii de matriţe, servicii de comerţ în legătură cu
plăci de matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu şabloane (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu matriţe, servicii de comerţ în legătură
cu abţibilduri (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu rigle t (teuri) pentru desen, servicii
de comerţ în legătură cu materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), servicii de comerţ în
legătură cu globuri pământeşti, servicii de comerţ
în legătură cu bilete, servicii de comerţ în
legătură cu şabloane de copiere, servicii de
comerţ în legătură cu cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, servicii de comerţ în legătură
cu hârtii de transfer (decalcomanii), servicii de
comerţ în legătură cu decalcomanii, servicii
de comerţ în legătură cu hârtii transparente
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
caractere (numere şi litere), servicii de comerţ în
legătură cu litere (caractere), servicii de comerţ
în legătură cu maşini de scris, electrice sau
neelectrice, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de viniete, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru fixarea instrumentelor de
scris, servicii de comerţ în legătură cu tabliţe
de scris, servicii de comerţ în legătură cu cărţi
de scris sau de colorat, servicii de comerţ în
legătură cu cretă de scris, servicii de comerţ
în legătură cu materiale de scris, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie de scris, servicii de
comerţ în legătură cu truse cu instrumente de
scris (papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
truse cu instrumente de scris (seturi), servicii de
comerţ în legătură cu pensule de scris, servicii
de comerţ în legătură cu instrumente de scris,
servicii de comerţ în legătură cu radiere pentru
tabla de scris, servicii de comerţ în legătură
cu coperți de protecție pentru cărți, servicii de
comerţ în legătură cu cărți de colorat, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de amuzament,
automate şi acţionate cu fise, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive pentru jocuri video
arcade, servicii de comerţ în legătură cu jocuri
de table, servicii de comerţ în legătură cu mingi
pentru jocuri, servicii de comerţ în legătură cu

carduri de bingo, servicii de comerţ în legătură cu
jocuri de masă, servicii de comerţ în legătură cu
blocuri de construcţie (jucării), servicii de comerţ
în legătură cu jocuri de construcţie, servicii de
comerţ în legătură cu jocuri de şah, servicii de
comerţ în legătură cu table de şah, servicii de
comerţ în legătură cu jetoane pentru jocurile
de noroc, servicii de comerţ în legătură cu
manete de comandă pentru consolele de jocuri,
servicii de comerţ în legătură cu manete de
comandă pentru jucării, servicii de comerţ în
legătură cu numărători (discuri) pentru jocuri,
servicii de comerţ în legătură cu domino, servicii
de comerţ în legătură cu table de dame, servicii
de comerţ în legătură cu dame (jocuri), servicii
de comerţ în legătură cu jocuri, servicii de comerţ
în legătură cu aparate pentru jocuri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate pentru jocurile de
noroc, servicii de comerţ în legătură cu jocuri
cu potcoave, servicii de comerţ în legătură cu
puzzle-uri, servicii de comerţ în legătură cu
manşe de comandă pentru jocurile video, servicii
de comerţ în legătură cu caleidoscoape, servicii
de comerţ în legătură cu mah-jong, servicii
de comerţ în legătură cu bile de sticlă pentru
jocuri, servicii de comerţ în legătură cu jocuri de
societate, servicii de comerţ în legătură cu mingi,
servicii de comerţ în legătură cu bile de joacă,
servicii de comerţ în legătură cu cărţi de joc,
servicii de comerţ în legătură cu jocuri portabile
cu ecrane cu cristale lichide, servicii de comerţ
în legătură cu jocuri portabile şi jucării cu funcţii
de telecomunicaţii integrate, servicii de comerţ în
legătură cu quoits, servicii de comerţ în legătură
cu jocuri cu inele, servicii de comerţ în legătură
cu popice (jocuri), servicii de comerţ în legătură
cu automate (maşini de jocuri), servicii de comerţ
în legătură cu figurine de jucărie, servicii de
comerţ în legătură cu roboţi de jucărie, servicii
de comerţ în legătură cu jucării din plastilină
inteligentă, servicii de comerţ în legătură cu
jucării din aluat de modelare, servicii de comerţ în
legătură cu jucării, servicii de comerţ în legătură
cu jucărie senzorială antistres.
41. Academii (educaţie), furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
echipamentelor audio, educaţie de tip
şcoală cu internat, servicii de caligrafie,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
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informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de
împrumut ale bibliotecii, servicii de bibliotecă
mobilă, închirierea de filme, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii educaționale furnizate de şcoli,
servicii educaționale furnizate de grădiniţă,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, instruire
practică (demonstraţii), prezentarea prestaţiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, închirierea
simulatoarelor de antrenament, organizarea şi
susţinerea de seminarii, producţia de spectacole,
interpretarea în limbajului semnelor, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare (servicii
de instruire), servicii educaţionale, servicii de
instruire, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 02229 (111)177559
(151) 18/03/2021
(732) ANIMAT EXPRESS TRADING

S.R.L., STR. MITR. ANDREI
SAGUNA NR. 16, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Meatbooking
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora.

───────

(210) M 2021 02232 (111)177143
(151) 18/03/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

neo MAMAIA

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor.

───────

(210) M 2021 02234 (111)176738
(151) 18/03/2021
(732) CORECT 2000 SRL, STR.

RUSANESTI NR. 5, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KD HOME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Scări metalice, scări mobile metalice, trepte
scări metalice, scări și schele metalice, cârlige
(fierărie), piulițe (produse de fierărie), arcuri
(articole de fierărie), tuburi metalice (produse de
fierărie), catarame din metale obișnuite (articole
de fierărie), arcuri ca articole de fierărie pentru
tapițerie, șaibe (produse de fierărie), feronerie,
feronerie pentru ferestre, feronerie pentru uși,

feronerie pentru dulapuri, feronerie pentru
construcții, piese de feronerie arhitecturale
din metale comune și aliajele acestora, uși
metalice, mânere metalice pentru uși, rame
de uși (metalice), cadre metalice pentru uși,
ferestre metalice, ferestre din aluminiu, accesorii
metalice pentru ferestre, rulouri metalice pentru
ferestre, zăvoare (metalice) pentru ferestre,
jardiniere metalice pentru ferestre, glafuri
metalice pentru ferestre, zăvoare metalice
pentru ferestre, uși, porți, ferestre și jaluzele
pentru ferestre din metal, încuietori metalice,
încuietori metalice filetate, încuietori din metal,
încuietori și chei metalice.
14. Bijuterii, bijuterii prețioase, bijuterii emailate,
coliere (bijuterii), medalioane (bijuterii), inele
(bijuterii), cruciulițe (bijuterii), brățări (bijuterii),
broșe (bijuterii), ace (bijuterii), lanțuri (bijuterii),
amulete (bijuterii), bijuterii fantezie, bijuterii
din aur, broșe decorative (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), pietre prețioase, pietre
semiprețioase, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, cutii de prezentare pentru pietre
prețioase, obiecte de artă confecționate din
pietre prețioase, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii din metale semiprețioase, bijuterii din
materiale semiprețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, ceasuri, ceasornice, ceasuri
sportive, ceasuri mecanice, ceasuri digitale,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri automate,
ceasuri electrice, butoni de manșetă, cutii pentru
butoni, ace de cravata, cutii pentru ace de
cravata.
15. Instrumente cu claviatură, instrumente cu
coarde, instrumente din alamă, instrumente
cu percuție, instrumente de suflat din lemn,
instrumente de suflat, instrumente muzicale
pentru copii, instrumente de muzică electronice,
instrumente muzicale electrice și electronice,
instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale controlate de calculator,
aparate și instrumente electronice de muzică,
cutii muzicale, accesorii muzicale, instrumente
muzicale.
16. Hârtie și carton, perforatoare (articole de
birou), clasoare (articole de birou), lichide
corectoare (articole de birou), benzi corectoare
(articole de birou), articole de papetărie pentru
birou, coup-papier (articole de birou), pixuri și
stilouri (articole de birou), tocătoare de hârtie
(articole de birou), articole de birou (cu excepția
mobilelor), suporturi pentru hârtie (articole de
birou), separatoare pentru dosare (articole de
birou), tăvițe pentru dosare (articole de birou),
ansambluri de imprimare portabile (articole de
birou), table pentru luat notițe (articole de birou),
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articole de papetărie din hârtie pentru birou,
imprimante de mână pentru etichete (articole
de birou), suporturi din plastic pentru ecusoane
(articole de birou), umezitoare (articole de
birou), fălțuitoare (articole de birou), perforatoare
electrice (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane (articole de birou), ecusoane cu
nume (articole de birou), cuțite pentru tăiat
hârtie (articole de birou), distribuitoare de bandă
adezivă (articole de birou), suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), raportoare
(pentru articole de papetărie și utilizare la birou),
mașini de pliat hârtia (din categoria articole
pentru birou), aparate și mașini pentru legat cărți
(articole de birou), panglici pentru imprimante de
mână pentru etichete (articole de birou), clipsuri
pentru suporturi pentru ecusoane cu nume
(articole de birou, clipsuri retractabile pentru
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole de
birou), instrumente de scris, ustensile de scris,
caiete de scris, hârtie de scris, hârtie de scrisori,
table de scris albe, mașini de scris electronice,
stilouri (articole de scris), hârtie de scris cu
antet, suporturi pentru foi de scris, dispozitive
de ștampilat pentru birouri, ustensile de scris și
ștampilat, blocuri (papetărie), plicuri (papetărie),
papetarie imprimata, capse (papetărie), coperte
(papetărie), dosare (papetărie), cutii pentru
papetărie, hârtie autocopiativă (papetărie),
articole de papetărie, folii transparente
(papetărie), benzi adezive (papetărie), plicuri
de papetărie, carnețele de buzunar (papetărie),
mape de hârtie (papetărie), autocolante (articole
de papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), mape pentru scris (papetărie): foi
de hârtie (papetărie), coli de hârtie (papetărie),
articole de papetărie pentru scris, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
adezivi pentru papetărie sau menaj (materiale
de lipit), articole de papetărie și accesorii
educative, materiale educative și didactice,
materiale educative tipărite, cărți educative,
carduri educative: publicații educative, cărți,
registre (cărți), cărți de vizită, caiete, caiete
școlare, caiete legate, caiete de notițe, pensule,
pensule de pictat, pensule pentru desen, pensule
pentru artiști plastici, ambalaj din plastic, plicuri
din plastic, pungi universale de plastic, folii
transparente din plastic, hârtie de ambalaj,
ambalaj de carton, ambalaj de cadouri, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, adezivi pentru papetărie,
adezivi pentru uz casnic, adezivi pentru bricolaj,
adezivi pentru articole de papetărie, creioane
pentru artiști, cărbune pentru artiști plastici, cretă
pentru artiști plastici, materiale pentru artiști
plastici, hârtie de uz artistic, pânze pentru artiștii

plastici, seturi de pictură pentru artiști, materiale
de modelare pentru artiști plastici, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
picturi artistice.
18. Articole de voiaj, bagaje, bagaje de
călătorie, bagaje de mână, bagaje (genți), bagaje
(pentru călătorie), bagaje, pungi, portofele și
alte accesorii, bastoane, poșete, genți de
mână (poșete), pungi personalizate suveniruri,
portofele, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele din piele, portofele pentru carduri,
poșete, portmonee și portofele, portofele
atașabile la curea, portofele de încheietura
mâinii, suporturi pentru carduri (portofele),
genți și portofele din piele, suporturi sub
formă de tocuri pentru chei, suporturi sub
formă de portofele pentru chei, săculețe
pentru machiaj, chei și alte obiecte personale,
curele din piele, portmonee de piele, poșete
din piele, portchei din piele, piele sau
imitație de piele, articole vestimentare pentru
câini, articole de îmbrăcăminte pentru câini,
borsete, borsete pentru bărbați, baston-umbrelă
(bastoane transformabile în umbrele), umbrele
și parasolare, umbrele pentru copii, umbrele de
ploaie, genți din piele, serviete din piele, valize
de piele, portmonee din piele, serviete (articole
din piele), poșete din imitație de piele, genți din
blană sintetică.
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
contur de ochi, bureței pentru machiaj,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,
aplicatoare cosmetice, perii cosmetice, bureți
cosmetici, ustensile cosmetice, aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare pentru cosmetice, suporturi pentru
cosmetice, perii de toaletă, truse de toaletă,
bureți de toaletă, ustensile de toaletă, suporturi
pentru perii de toaletă, aparat pentru parfumarea
aerului, acvarii, acvarii de interior, aparate
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât
cele folosite în scopuri medicale), recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de cocktail, amestecătoare de fructe utilizate
pentru cocteiluri, de tip pistil, piepteni pentru
animale, aparat de masaj pentru pielea capului,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor
cu apă sub presiune, folosit acasă, aparate
cu ață dentară acționate cu baterie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuala, aparate de măturat
magnetice, aparate de ras brânză cu sită,
aparate de zdrobit pentru utilizare în bucătărie,
neelectrice, aparate electrice pentru omorârea
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insectelor, aparate neelectrice pentru lustruirea
podelelor, aparate non-electrice de făcut paste
făinoase, pentru uz casnic, aparate non-electrice
de preparat înghețată, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aparate pentru zdrobit cartofi,
sifoane pentru ape minerale, aplicatoare de
fard, aplicatoare pudră, articole de bucătărie
pentru controlarea curgerii lichidelor, articole de
sticlărie, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, articole pentru curățarea dentară,
articole din sticlă pentru băuturi, articole pentru
gătit și pentru servit masa, altele decât
furculițe, cuțite și linguri, articole pentru servirea
mierii, arzătoare de parfum, arzătoare de ulei
parfumat, arzătoare lumânări, aspersoare, ață
dentară, bărbierit (pămătufuri pentru -), bare
pentru prosoape, recipiente pentru băut, bazine
(recipiente), bene de gunoi, bețișoare chinezești
(tacâmuri), bibelouri de porțelan, biberoane
pentru animale mici, bidoane de lapte, boluri,
boluri de sticlă, boluri din plastic (vase), boluri
pentru flori, boluri pentru servit, bomboniere,
borcane, borcane cu capac, borcane din sticlă,
borcane pentru depozitare, bureți, vase pentru
bucătărie, ustensile de bucătărie, recipiente
pentru bucătărie, bureți abrazivi, bureți de
baie, bureți de curățat de uz casnic, bureți
metalici, căni, căni de băut, căni realizate din
plastic, căni metalice cu capac, căni termos,
capace pentru cratițe, capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, carafe, cârlige
de rufe, cârpe de curățat, caserole (veselă),
castroane, căzi, căzi de baie gonflabile pentru
bebeluși, căzi de plastic pentru copii, cești,
ceaune de fontă, cești și căni, chiuvete, coșuri
de rufe, coșuri de hârtii, coșuri de gunoi
de uz menajer, coșuri pentru plante, cratițe,
cupe, cristaluri (sticlărie), instrumente pentru
curățat, acționate manual, cuști metalice de
uz casnic, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii pentru
picnic, cutii pentru sandvișuri, deschizătoare de
sticle, aparate deodorizante pentru uz personal,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, dispozitive de demachiere,
dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
dispozitive non-electrice de curățat covoare,
dispozitive pentru întins haine, dispozitive
pentru săpun lichid, dispozitive pentru presat
tubul de pastă de dinți, capace pentru
caserole, distribuitoare de băuturi, neelectrice,
distribuitoare de hrană pentru animale de
companie acționate de acestea, distribuitoare
de săpun, distribuitoare de șervețele pentru
uz casnic, distribuitoare de role de hârtie
igienică, distribuitoare de prosoape de mâini,
care nu sunt fixe, distribuitoare de prosoape

de hârtie, dozatoare de săpun, dozatoare
pentru șampon, fărașe, farfurii, farfurii de unică
folosință, farfurii din plastic, farfurii din sticlă,
farfurii și suporturi pentru ghivece, flacoane de
sticlă (recipiente), forme de bucătărie, forme
de copt, forme de copt prăjituri, forme pentru
bucătărie, forme pentru cofetărie, forme pentru
gătit, frânghii pentru întins rufele, fructiere,
furculițe de servit, găleți de uz domestic, gamele,
garafe, ghivece de flori, grătare (neelectrice),
halbe, suporturi pentru role de hârtie igienică,
hote de bucătărie, încălțătoare, perii pentru
încălțăminte, instrumente pentru pasat legume,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, jardiniere, lăzi frigorifice, lăzi de
gunoi, linguri de servit, forme de copt pentru
patiserie, litiere pentru animale, aparate și mașini
neelectrice de lustruit de uz casnic, materiale de
lustruit (cu excepția celor din hârtie și piatră),
mănuși de bucătărie, mănuși de grădinărit,
mănuși pentru exfoliere, mături, mese de călcat,
mixere neelectrice de bucătărie, mopuri, oale
de gătit, oale de noapte, oliviere, ornamente
confecționate din ceramica, ornamente din sticlă,
pahare cu picior, pahare de bere, pahare
de cocktail, pahare de coniac, pahare de
vin, pahare degradabile, pahare din carton,
pahare fără picior, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, pămătufuri pentru
pudrat, pensule pentru alimente, perii, perii de
curățare, piepteni, platouri (veselă), polonice
pentru servit, portfarduri (accesorizate), tigăi
pentru prăjit, produse pentru curățare, produse
din sticlă de uz casnic, pulverizatoare de uz
casnic, pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare de parfum, pușculițe, răcitoare
pentru vin, rafturi pentru cosmetice, rafturi
pentru condimente, rafturi pentru prosoape,
râșnițe manuale de uz casnic, râșnițe menajere
neelectrice, răzătoare, recipiente de băut,
recipiente de uz casnic, recipiente pentru băuturi,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, săculețe
și cutiuțe parfumate (recipiente), suporturi pentru
săpun, savoniere, scobitori, servicii de masă
din porțelan chinezesc (excluzând tacâmurile),
servicii (veselă), set recipiente de bucătărie,
seturi de cafea formate din cești și farfurii,
sfeșnice, seturi pentru zahăr și lapte, seturi
de condimente, site, solnițe, sosiere, șpacluri
(ustensile de bucătărie), spărgătoare de nuci,
spatule, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticle, storcătoare
pentru sucuri de fructe, strecurători, sufertașe,
supiere, suporturi de uscat rufe, suporturi pentru
veselă, tampoane pentru față, tampoane pentru
curățare, mașini de făcut tăiței, acționate manual,
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tăvi de servit, tăvi de uz casnic, termosuri, tigăi,
tocătoare, perii de toaletă, tirbușoane, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, ustensile de curățenie pentru toaletă
și baie, ustensile de uz menajer pentru curățat,
perii și materiale pentru perii, vase, vase
de bucătărie, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, vaze, șervete de masă, nu din hârtie
sau material textil.

───────

(210) M 2021 02235 (111)177144
(151) 18/03/2021
(732) REDSTONE SHIELD SRL, STR.

ÎNVĂȚĂTOR PAVEL GHEORGHE
NR. 15, CAMERA 6, JUDEȚUL
BRAȘOV, CRISTIAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

REDSTONE SHIELD

(531) Clasificare Viena: 14.03.20; 24.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu
(Pantone PMS 185)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea alarmelor de incendiu.
38. Comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea emailurilor,
transmisia video la cerere, transmisia fără fir
(wireless).
39. Transportul cu maşini blindate, transportul
cu maşina, umplerea bancomatelor cu numerar,

transportul protejat al bunurilor de valoare,
operaţiuni de salvare (transport), transport,
transportul de mărfuri, depozitarea fizică a
datelor sau documentelor stocate electronic.
41. Tehnoredactare computerizată electronică,
închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video/închirierea
camerelor de filmat.
45. Însoţire în scop de protecție persoană,
bunuri/escortare în societate (însoţire),
închirierea alarmelor de incendiu, servicii de
pază, monitorizarea alarmelor de securitate şi
antifurt, servicii de pază pe timp de noapte,
servicii de gardă de corp, consultaţii în ceea ce
priveşte securitatea fizică.

───────

(210) M 2021 02237 (111)177145
(151) 18/03/2021
(732) TRAIAN MUREŞAN, STR.

PORTULUI NR.3, BL. P2,
SC. A, ET.2, AP.9, JUDEȚUL
CONSTANȚA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COOLSmile

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 02.09.04;
02.09.08; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Paste pentru albirea dinților, produse pentru
igiena orala, produse pentru albirea dintilor,
creme pentru albirea dinților, geluri pentru
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albirea dinților, benzi de albire a dinților,
preparate de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice), preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, loțiuni pentru curățarea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, pudră pentru curățarea
dinților, preparate masticabile pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse pentru curățarea dinților și ape de gură,
paste de dinți, pastă de dinți nemedicinală,
produse pentru îngrijirea dinților, produse pentru
lustruirea dinților, geluri pentru curățatea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
comprimate de pastă de dinți solidă, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
pastă de dinți sub formă de gumă de mestecat,
tablete revelatoare pentru indicarea tartrului de
pe dinți, de uz personal.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri in legatura cu
paste pentru albirea dinților, produse pentru
igiena orala, produse pentru albirea dintilor,
creme pentru albirea dinților, geluri pentru
albirea dinților, benzi de albire a dinților,
preparate de albire a dinților, benzi de albire
pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice), preparate pentru
curățarea dinților, produse pentru curățarea
dinților, loțiuni pentru curățarea dinților, pulbere
pentru curățarea dinților, pudră pentru curățarea
dinților, preparate masticabile pentru curățarea
dinților, produse lichide pentru curățarea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
produse pentru curățarea dinților și ape de gură,
paste de dinți, pastă de dinți nemedicinală,
produse pentru îngrijirea dinților, produse pentru
lustruirea dinților, geluri pentru curățatea dinților,
produse masticabile pentru îngrijirea dinților,
produse nemedicinale pentru curățarea dinților,
comprimate de pastă de dinți solidă, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților,
pastă de dinți sub formă de gumă de mestecat,
tablete revelatoare pentru indicarea tartrului de
pe dinți, de uz personal (exceptând transportul
lor), permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de publicitate.

───────

(210) M 2021 02239 (111)177146
(151) 18/03/2021
(732) ANA-MARIA DAMIAN, STR.

VICTOR TORDOSAN NR. 8,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET GREAVU DOINA MARIANA,
STR. C. NOICA , BL. 2, SC. B, AP.
21, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, 550169,
SIBIU, ROMANIA

(540)

POVESTEA CALENDARULUI
O lume magică

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 20.07.02;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#9C3D86), portocaliu (HEX #F5B11B)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate prin reclamă scrisă și online,
afişe, prospecte, în domeniul serviciilor culturale,
educaționale și de divertisment, precum
și al serviciilor de furnizare alimente și
băuturi, furnizate de parcuri de divertisment,
management și marketing în acest domeniu.
41. Servicii culturale educaţionale și de
amuzament furnizate de parcuri de divertisment,
servicii de tabere de vacanță, organizare de
competiții (educaţionale și de divertisment),
organizare de petreceri, furnizare de facilitaţi de
recreere, organizare de spectacole, organizare
de evenimente de divertisment (jocuri),
furnizare de informaţii/recenzii pentru scopuri
de divertisment și/sau culturale, rezervare de
bilete pentru evenimente de divertisment și
educaţionale, furnizare de informaţii în domeniul
divertismentului.
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43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de cazare
temporară, servicii de închiriere săli de şedinţe,
furnizare de facilitaţi pentru camping, închirieri
corturi, scaune, mese, servicii de case de
vacanță.

───────

(210) M 2021 02240 (111)177413
(151) 18/03/2021
(732) GHEORGHE-DANIEL RAITA,

STRADA SCOLII NR. 6, JUDEȚUL
CLUJ, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EGO RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii

comerciale, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale, publicitare şi de promovare,
publicitate în aer liber, prezentare de servicii,
baze de date computerizate, furnizarea de
informaţii de afaceri, cercetarea afacerilor,
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, vânzare prin
licitație de bunuri imobiliare.
36. Consultanță imobiliară, acordare de
finanțare pentru promovarea imobiliară, investiții
imobiliare, consultanță imobiliară, finanțare
imobiliară, agenți imobiliari, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării sau
închirierii de imobile, multiproprietăți în domeniul
imobiliar, evaluări de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, servicii de achiziții
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare), organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, asistență în
domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, investiţii
în proprietăţi imobiliare, investiții de capital în
proprietăți imobiliare, servicii de administrare de
bunuri imobiliare, consiliere privind investițiile
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), administrare de clădiri
cu apartamente, consultanţă privind bunuri
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii de
construcții civile şi industriale, construcţie
de clădiri de apartamente, construirea și
amenajarea de centre comerciale, construcţie
de birouri, servicii de izolaţii pentru clădiri,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), demolare de construcții civile
şi industriale, construire de fundații pentru
structuri de construcții civile şi industriale,
construire de fundații pentru clădiri, servicii de
reparaţii, servicii de reparaţii clădiri, servicii
de instalaţii, supervizarea construcţiilor pe
şantier, supervizare (conducere) de lucrări
de construcţii, servicii de informaţii şi
consultanţă cu privire la construcţii, informaţii
în domeniul reparaţiilor, amenajare teritorială
pentru construcţii, amenajare de terenuri
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(construcţii), servicii de consiliere privind
alterarea clădirilor.

───────

(210) M 2021 02248 (111)177396
(151) 18/03/2021
(732) FRENTZY FRESH CARN S.R.L.,

B-DUL NICOLAE BALCESCU,
NR. 41, BL. 17, SC. A, ET. 1, AP.
8, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRENTZY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul şi prin intermediul reţelelor
informatice mondiale a produselor alimentare,
pâine, produse de patiserie și cofetărie, a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,
reclama, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou în legătură cu produselor alimentare,
pâine, produse de patiserie și cofetărie, a
detergenţilor, produselor cosmetice, produselor
de curăţenie, produselor pentru curăţenie,
servicii de informaţii despre vânzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu funcţie de căutare,
cu privire la produselor alimentare, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, a detergenţilor,
produselor cosmetice, produselor de curăţenie,
produselor pentru curăţenie, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, cu privire
la produselor alimentare, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, a detergenţilor, produselor
cosmetice, produselor de curăţenie, produselor
pentru curăţenie, regruparea în avantajul terţilor
a produselor alimentare, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, a detergenţilor, produselor
cosmetice, produselor de curăţenie, produselor

pentru curăţenie (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 02253 (111)177147
(151) 18/03/2021
(732) ALIN-IOAN CIGHIREAN, STR.

NOBEL NR. 31, JUDETUL ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

CURENT EXPERT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
07.01.08

(591) Culori revendicate:albastru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Celule fotovoltaice.
42. Servicii de proiectare tehnică de instalații
pentru electricitate, consultanță tehnologică în
domeniile producției și utilizării de energie.

───────
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(210) M 2021 02254 (111)177148
(151) 18/03/2021
(732) VALENTINA NICOLETA ILIE, STR.

LIBERTATII NR.4, BL.FA15, SC.4,
ET.4, AP.18, JUD. OLT, SLATINA,
230029, OLT, ROMANIA

(540)

valanto

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de comenzi online,
servicii de comandă cu ridicata, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului.

───────

(210) M 2021 02255 (111)177056
(151) 18/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC
317B, PARTER, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94, BLOC
14 A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

RURIS power for nature

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
03.07.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
uleiuri lubrifiante și anume ulei de ungere lanț,
ulei de ungere cutie de viteze, ulei pentru
protectia motoarelor, ulei de transmisie, unsoare
de lubrifiere și anume vaselina, compoziţii
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili şi surse de iluminat, lumânări şi fitile
pentru iluminat.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, utilaje agricole, utilaje
multifunctionale, unelte agricole, altele decat
cele actionate manual, pompe de aer (instalatii
de garaj), mașini pentru ascutirea lamelor
(slefuire)/masini de slefuit, lame (componente
ale masinilor), suflante, carburatoare, pompe
centrifuge, fierăstraie cu lanț ( motoferăstrău),
dălți pentru mașini, mandrine (componente ale
mașinilor), mașini si aparate pentru curățare,
electrice, foarfeci de tăiat (mașini), pompe cu
aer comprimat, compresoare (mașini), betoniere
(mașini), cultivatoare (mașini), generatoare
de curent, excavatoare de șanțuri (pluguri),
mandrine de găurit (componente ale mașinilor),
bormașini, motoburghie, generatoare de curent
in caz de urgență, prese de fructe, electrice,
pentru uz casnic, generatoare de energie
electrica, pistoale de lipit, electrice, ciocane
pneumatice, ciocane electrice, mașini de
găurit electrice, unelte de mână, altele decat
cele acționate manual, grape, mașini de
recoltat/mașini de cosit si secerat, motocoase,
motocoase multifuncționale, motocositoare,
sisteme de cosit, sisteme de cosit cu tambur,
aparate de spalat cu înaltă presiune, spălător cu
presiune, roboți industriali, cuțite (componente
ale masinilor), cuțite pentru mașinile de
cosit, mașini de tuns iarba, mașini de tuns
gazon, mașini de tuns gazon electrice, roboți
de tuns gazon, lubrifianti (componente ale
masinior), mașini unelte, aparate de muls
(mulgătoare), mori (mașini), mori cu ciocanele,
mori tip batoză, mori/tocătoare păioase, mori
pentru uz casnic, altele decat cele actionate
manual, cultivatoare motorizate, motocultoare,
motosape, motosăpătoare, motoare, altele decat
cele pentru vehicule terestre, motoare, electrice,
altele decat cele pentru vehicule terestre,
ciocane de cuie, electrice/ clești de scos cuie,
electrice, mașini de vopsit, pluguri, brăzdare,
ciocane mecanice, pulverizatoare (mașini)/
atomizoare (mașini)/ mașini de pulverizat,
pompe, motopompe, pompe submersibile,

pompe de gradina, aparate de pompare
a apei și anume hidrofoare, mașini de
greblat, secerători, mașini de secerat si
legat, mașini de secerat si treierat, mașini
de măturat străzile, autopropulsate, lame
de fierastrau (componente ale masinilor),șine,
fierăstraie (mașini), emondoare, motofoarfeci,
electroferăstraie, foarfeci, electrice și anume
trimmere, șurubelnițe, electrice, mașini de
ascuțit, foarfeci electrice, pluguri de zapada,
freze de zăpada, aparate de lipit, electrice,
ciocane de lipit, electrice, semănătoare (mașini),
pulverizator de vopsit, demaroare pentru
motoare, șișcornițe (paie tocate)/ tocătoare
de paie, tocătoare păioase, tocătoare de
crengi și resturi vegetale, ventuze pentru
aparatele de muls/ ventuze de fixare pe ugere
pentru aparatele de muls, mașini de întindere/
întoarcere a fânului, mașini de filetat, mașini
de treierat, freze de pământ pentru scopuri
agricole, unelte (componente ale mașinilor),
pluguri de indepărtare a gazonului, vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, aparate de
spălat, spălătoare cu presiune, mașini de plivit,
scarificatoare, roți de mașini, roți de cauciuc, roți
zimțate, roți metalice, mecanisme cu roti dințate,
prese de vin, zdrobitoare de struguri, prese de
struguri.

8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână)/atomizoare insecticid
(unelte de mână)/spray-uri insecticid (unelte de
mână), pulverizatoare manuale, aparate pentru
distrugerea paraziților de plante, cu acționare
manuală, pile de ascuțit.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, încălzitoare pentru băi,
aparate de incălzire, aeroterme cu gaz, aparate
de incălzire, electrice, aeroterme electrice,
aparate cu aer cald, tunuri de aer cald cu
ardere directă/indirectă, radiatoare, electrice,
radiatoare (încălzire), aparate de captare a
apei, hidrofoare, pompe submersibile, instalații
de irigat, automate, aparate cu jet de apă,
spălătoare cu presiune, mașini de irigat pentru
scopuri agricole și anume motopompe, pompe
de grădină.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, contragreutăti pentru
roțile vehiculului, anvelope pentru utilaje de
deszăpezire, cărucioare de transport, rotile
pentru cărucioare (vehicule)/ rotile pentru
cărucioarele de transport (vehicule), drone civile,
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mașini robotizate, tractoare, remorci (vehicule),
anvelope pentru roțile vehiculului, roți de vehicul.

───────

(210) M 2021 02256 (111)177054
(151) 18/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC
317B, PARTER, JUDETUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

RURIS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;
15.01.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini și mașini unelte și anume
compresoare.

───────

(210) M 2021 02260 (111)177149
(151) 19/03/2021
(732) EUROPACK MEDIA SRL,

BULEVARDUL I.C. BRATIANU,
NR. 45, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900263,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Doctor wipes Keep clean!

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.03;
05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#B0CB1F, #009846)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, șervețele impregnate cu
preparate pentru demachiere.

───────
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(210) M 2021 02263 (111)177428
(151) 19/03/2021
(732) SC TERMOCONSTRUCT SRL,

ALEEA GUCU NR. 1A, JUDEŢUL
CARAŞ SEVERIN, REŞIŢA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Renk
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
incubatoare pentru ouă, mașini automate
de vânzare, imprimante 3D, pixuri pentru
imprimare 3D, dispozitive pentru curăţarea
acetilenei, dozatoare de benzi adezive
(maşini), benzi adezive pentru scripeţi, pompe
de aerare pentru acvarii, aparate pentru
aerarea băuturilor, aparate pentru aerarea
apei, aerocondensatori, motoare aeronautice,
motoare de avion, agitatoare, utilaje agricole,
elevatoare agricole, unelte agricole, altele decât
cele acţionate manual, condensatoare de aer,
dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea
încărcăturilor, pompe de aer (instalaţii de
garaj), maşini pentru aspirarea aerului, aerografe
pentru aplicarea culorii, alternatoare, lagăre
antifricţiune pentru maşini/rulmenţi anti-frecare
pentru maşini, dispozitive anti-poluare pentru
motoare, plăci (componente ale maşinilor)/
plăci de zăvorâre, aparate de sudură cu arc
electric, aparate de tăiere cu arc electric, osii
pentru maşini, inele cu bile pentru rulmenţi,
rulmenţi cu bile, prese cu coş, lagăre de
rulmenţi pentru maşini, rulmenţi (componente
ale maşinilor), rulmenţi pentru arborii de
transmisie, bătătoare electrice, maşini de batere,
pompe de bere, burdufuri (componente ale
maşinilor), transportoare cu bandă, benzi pentru
transportatoare, curele pentru maşini, curele
pentru motoare, maşini de îndoit, maşini

pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, maşini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului/
dispozitive pentru strângerea fânului, maşini
pentru prepararea bitumului, maşini pentru
ascuţirea lamelor (şlefuire)/maşini de şlefuit,
portcuţite (componente ale maşinilor), lame
(componente ale maşinilor), mixere, electrice,
pentru uz casnic, suflante pentru compresia,
evacuarea şi transportul gazelor, suflante pentru
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor/
vânturătoarepentru compresia, aspirarea şi
transportul cerealelor/suflante sau vânturătoare
pentru compresia, aspirarea şi transportul
cerealelor, suflante, bobine pentru războaiele
de ţesut/mosoare pentru războaiele de ţesut,
tuburi de cazan (componente ale maşinilor),
aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în
scopuri industriale, maşini de umplut sticle,
maşini de spălat sticle, maşini de astupat sticle,
maşini de capsulat sticle, maşini de sigilat
sticle, cutii pentru matriţe (tipărire), maşini de
împletit, garnituri de frână, altele decât cele
pentru vehicule, saboţi de frână, alţii decât
cei pentru vehicule, segmente de frână, altele
decât cele pentru vehicule, plăcuţe de frână,
altele decât cele pentru vehicule, maşini de
tăiat pâinea, maşini pentru preparare berii,
perii (componente ale maşinilor), perii, acţionate
electric (componente ale maşinilor), perii pentru
aspiratoare, buldozere, maşini pentru unt, arbori
cu came pentru motoarele vehiculelor, vinciuri,
perii de carbon (electricitate), alimentatoare
pentru carburatoare, carburatoare, garnitură
de cardă (componente ale maşinilor de
cardat), maşini de cardat, maşini şi aparate
pentru şamponarea covoarelor, electrice,
cartuşe pentru maşinile de filtrare, convertoare
catalitice, instalaţii centralizate de curăţire cu
vacuum, maşini centrifuge/centrifuge (maşini),
concasoare centrifugale, pompe centrifuge,
lame pentru tocătoarele staţionare, fierăstraie
cu lanţ, maşini electromecanice pentru
industria chimică, dălţi pentru maşini, mandrine
(componente ale maşinilor), agitatoare, maşini
de ţigarete pentru scopuri industriale, site
de cenuşă (maşini), clapete de reţinere
(componente ale maşinilor), maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice, dispozitive de curăţare
cu abur, foarfeci de tăiat (maşini), ambreiaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
maşini pentru tăierea cărbunelui, râşniţe de
cafea, altele decât cele acţionate manual,
maşini de spălat acţionate cu monede,
motoare cu aer comprimat, maşini cu aer
comprimat, pompe cu aer comprimat, pistoare
cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor,
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compresoare (maşini), compresoare pentru
frigidere, betoniere (maşini), instalaţii de
condensare, biele pentru maşini, motoare,
cabluri de comandă pentru maşini, motoare,
mecanisme de comandă pentru maşini,
motoare, elemente de comandă hidraulice
pentru maşini, motoare, elemente de comandă
pneumatice pentru maşini, motoare, convertoare
pentru lucrări din oţel, transportoare (maşini),
maşini pentru producerea cablurilor, cuplaje,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
capote metalice (componente ale maşinilor)/
apărătoare (componente ale maşinilor)/
capace de protecţie (componente ale
maşinilor), macarale (dispozitive de ridicare şi
avansare), arbori cotiţi, cartere pentru maşini,
motoare, manivele (componente ale maşinilor),
separatoare de cremă/lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, concasoare, cultivatoare
(maşini), generatoare de curent, dispozitive
pentru tragerea draperiilor, acţionate electric,
freze (maşini), maşini de tăiat, arzătoare de
tăiat, acţionate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru maşini, cilindri
pentru motoare, maşini de lapte, maşini de
cârpit, dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (maşini), macarale derrick, maşini
de decupat şi filetat/maşini de filetat piuliţe,
maşini de ştanţat, excavatoare cu lingură
(maşini), maşini de spălat vase, dezintegratoare,
excavatoare de şanţuri (pluguri), maşini de
divizat, sisteme de deschidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de deschidere a uşilor,
pneumatice, sisteme de închidere a uşilor,
electrice, sisteme de deschidere a uşilor,
electrice, sisteme de închidere a uşilor,
hidraulice, sisteme de închidere a uşilor,
pneumatice, maşini de drenare, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, maşini
de trefilat, mandrine de găurit (componente
ale maşinilor), capete de găurit (componente
ale maşinilor), bormaşini, flori de burghiu
(componente ale maşinilor), instalaţii de foraj,
flotante sau neflotante, motoare de acţionare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, tobe (componente ale
maşinilor), instalaţii de evacuare a prafului
pentru curăţenie, instalaţii de îndepărtare a
prafului pentru curăţenie, maşini de vopsit,
perii dinam, curele dinam, dinamuri, maşini
pentru terasamente, ejectoare, electrozi pentru
maşinile de sudat, maşini de galvanizare,
aparate de ridicare, curele de ridicare/
centuri pentru greutăţi, lanţuri de ridicare
(componente ale maşinilor), aparate de
acţionare a elevatoarelor/aparate de acţionare

a ascensoarelor, elevatoare (ascensoare),
maşini de embosare, generatoare de curent
în caz de urgenţă, socluri pentru motoare,
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
motoare pentru vehiculele cu pernă de
aer, motoare pentru ambarcaţiuni, motoare
hidraulice, maşini de gravat, excavatoare,
colector de evacuare pentru motoare, ţevi
de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale maşinilor), curele
de ventilator pentru motoare, ventilatoare
pentru motoare, alimentatoare (componente
ale maşinilor), aparate de alimentare pentru
cazanele cu motor, maşini de umplere, filtre-
presă, maşini de filtrare, filtre pentru curăţarea
aerului de răcire, pentru motoare, filtre ca
şicomponente ale maşinilor sau motoarelor
maşini de finisare, fitinguri pentru cazanele cu
motor, maşină de descărnare, mori de măcinat
făina, drumuri de fum pentru cazanele cu motor,
volante de maşină, prese de furaj, maşini
pentru prepararea alimentelor, electromecanice,
procesoare alimentare, electrice, suflante
de forjă, maşini de turnătorie, roţi de
cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, maşini de ondulare, prese de fructe,
electrice, pentru uz casnic, economizoare
de combustibil pentru motoare, aparate de
conversie a combustibilului pentru motoarele
cu combustie internă, pompe de distribuţie a
combustibilului pentru staţiile de service, maşini
de galvanizare, lămpi de sudură cu gaz, cutii
de viteze, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mecanisme (de acţionare) pentru
războaie de ţesut, mecanisme (de acţionare),
altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, maşini
pentru prelucrarea sticlei, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale maşinilor), bujii
incadescente pentru motoare diesel, pistoale
de lipit, electrice, maşini pentru decorticarea
cerealelor/maşini pentru decorticarea grânelor,
maşini pentru decorticarea cerealelor şi
grânelor, separatoare de cereale, ancore
automate cu patru braţe pentru uz naval,
răzătoare pentru legume, inele pentru ungere
(componente ale maşinilor), cutii de unsoare
(componente ale maşinilor), maşini de şlefuit,
pietre de şlefuit (componente ale maşinilor)/
discuri de ascuţit (componente ale maşinilor),
ghidaje pentru maşini, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente
ale maşinilor), ciocane pneumatice, ciocane
electrice, maşini de găurit electrice, unelte
de mână, altele decât cele acţionate
manual, echipamente de manipulare pentru
încărcăre şi descărcăre, maşini de manipulare,
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amortizoare de zgomot pentru motoare, ciocane
de cuie, electric/cleşti de scos cuie, electrice,
troliu de ridicat plase (pescuit), cleşti de
crestat (maşini-unelte), maşini pentru rafinarea
petrolului, maşini de tratare a minereului,
maşini de împachetare, maşini de ambalare,
maşini de vopsit, maşini pentru prelucrarea
hârtiei (tipărire), unități plutitoare de producție,
stocare și exploatare (fpso), maşini de fabricat
hârtie, maşini de lustruit parchetul cu ceară,
electrice, maşini pentru fabricarea pastelor
făinoase, electrice, pedale de acţionare pentru
maşinile de cusut, maşini de decojit, râşniţe
de piper, altele decât cele acţionate manual,
curăţitoare pentru ţevi, segmenţi de piston/inele
de piston, pistoane pentru cilindri, pistoane
pentru motoare, pistoane (componente ale
maşinilor), maşini de rabotare, pluguri, brăzdare,
maşini şi aparate de lustruit (electrice), roţi ale
olarilor, ciocane mecanice, prese (maşini pentru
scopuri industriale), reductoare de presiune
(componente ale maşinilor), regulatoare de
presiune (componente ale maşinilor), supape
de presiune (componente ale maşinilor), cilindrii
de tipărire, maşini de tipărit cu utilizare pe
foi de tablă, forme de tipar, maşini de
tipărit, prese de tipar role de tipar pentru
maşini, maşini pentru prelucrarea materialelor
plastice, mecanisme de propulsie, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, maşini de
compactare, scripeţi (componente ale maşinilor),
pulverizatoare (maşini)/atomizoare (maşini)/
maşini de pulverizat, diagrame pentru pompe,
pompe (componente ale maşinilor, motoarelor),
pompe (maşini), pompe pentru instalaţiile de
încălzire, pompe pentru înot contra curentului,
poansoane pentru maşinile de perforat, maşini
de perforat, cricuri cu cremalieră, maşini de
strângere pentru rachetele de tenis, radiatoare
(de răcire) pentru motoare, maşini pentru
montarea şinelor, maşini pentru construcţia de
căi ferate, elevatoare pentru vagoanele de cale
ferată, greble pentru maşini de greblat, maşini
de greblat, maiuri (maşini), bătătoare (maşini),
secerători, maşini de secerat şi legat, maşini de
secerat şi treierat, reductoare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, aparate de bobinat,
mecanice, tambure, mecanice, pentru furtunuri
flexibile, regulatoare (componente ale maşinilor),
maşini de clătit, maşini de nituit, maşini de
măturat străzile, autopropulsate, maşini pentru
realizarea drumurilor/maşini pentru construirea
de drumuri, poduri rulante, rulmenţi cu bile,
cilindrii pentru laminoare, laminoare, prese
de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru ţesături, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la

automate (manipulatoare), bare de suspensie
(componente ale maşinilor), grape, maşini de
recoltat/maşini de cosit şi secerat, echipamente
de transport (minerit)/extractoare pentru mine,
schimbătoare de căldură (componente ale
maşinilor), maşini de tivit, aparate de spălat
cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică),
războaie pentru ţeserea ciorapilor, carcase
(componente ale maşinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie
internă, magneţi de aprindere, incubatoare
pentru ouă, roboţi industriali, injectoare
pentru motoare, aparate de aplicare a cernelii
pentru maşinile de tipărit, maşini de călcat,
cricuri (maşini), cricuri pneumatice, motoare cu
reacţie, altele decât pentru vehiculele terestre,
îmbinări (componente ale motorului)/îmbinări
etanşe (componente ale motorului), carcase
pentru lagăre (componente ale maşinilor),
lagăre (componente ale maşinilor), manşe de
comandă ca şi componente ale maşinilor, altele
decât pentru aparatele de joc, extractoare de
suc, electrice, demaroare cu pedală pentru
motociclete, aparate pentru bucătărie, electrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, electrice,
maşini de frământare, maşini de tricotat, cuţite
(componente ale maşinilor), cuţite, electrice,
cuţite pentru maşinile de cosit, maşini de
etichetat, maşini pentru confecţionat dantelă,
calapoade pentru pantofi (componente ale
maşinilor), strunguri (maşini-unelte), maşini de
tuns iarba, maşini de tăiat articolele din
piele, maşini pentru prelucrarea articolelor din
piele, aparate de ridicare, lifturi, altele decât
teleschiurile, sisteme mecanizate de alimentare
a animalelor, rampe de încărcare, fusuri
pentru războiul de ţesut, războaie de ţesut,
pompe de lubrifiere, lubrifianţi (componente
ale maşinilor), maşini-unelte, matriţe utilizate
la tipărire, maşini de tocat carne, maşini
pentru prelucrarea metalelor, aparate de muls,
maşini de frezat, mori (maşini), mori pentru
uz casnic, altele decât cele acţionate manual,
pietre de moară, sfredele pentru minerit, maşini
pentru mineralizarea apei potabile, maşini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (maşini), maşini
de amestecat, maşini de scobit/maşini de
decojit, cultivatoare motorizate, motoare pentru
ambarcaţiuni, motoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, motoare, electrice, altele
decât cele pentru vehiculele terestre, maşini
de formare, matriţe (componente ale maşinilor),
scări rulante (escalatoare)/escalatoare, benzi
rulante/trotuare mobile, captatoare şi colectoare
de noroi (maşini), amortizoare pentru motoare/
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maşinile de construcţii, şenile de cauciuc ca
şi componente ale tractoarelor pe şenile la
aparatele şi maşinile de încărcare-descărcare,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile agricole,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la maşinile miniere,
şenile de cauciuc ca şi componente ale
tractoarelor pe şenile la plugurile de, maşini
de satinat, maşini pentru fabricarea cârnaţilor,
fierăstraie cu masă (componente ale maşinilor),
lame de fierăstrău (componente ale maşinilor),
fierăstraie (maşini), maşini de colectare a
pietrei de cazan, foarfeci, electrice, şurubelniţe,
electrice, maşini de sigilat pentru scopuri
industriale, aparate electrice pentru sigilarea
materialelor plastice (împachetare), rulmenţi
cu lubrifiere automată, pompe de combustibil
autoreglabile, pulverizator deşeuri, maşini de
cusut, cuplaje de arbori (maşini), maşini de
ascuţit, presr de balotat, maşini de tuns
pentru animale/maşini de tuns părul pentru
animale, foarfeci, electrice, arcuri-amortizoare
de şocuri (componente ale maşinilor)/pistoane
amortizor (componente ale maşinilor)/pistoane
plonjor, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeţi, mecanice, mărunţitoare (maşini) pentru
uz industrial, suveici (componente ale maşinilor),
site (maşini de sitat sau componente ale
maşinilor), instalaţii de cernere, maşini de
cernere, unelte de ascuţit marginile schiurilor,
sanii portcuţit (componente ale maşinilor),
glisoare pentru maşinile de tricotat/sănii pentru
maşinile de tricotat, prese de netezit, pluguri
de zăpadă, aparate de lipit, cu gaz/aparate
de sudat, cu gaz, arzătoare de lipit, cu gaz,
ciocane de lipit, cu gaz, aparate de lipit,
electrice, ciocane de lipit, electrice, lămpi de lipit,
maşini de sortat pentru industrie, semănătoare
(maşini), bujii pentru motoarele cu combustie
internă, regulatoare de viteză pentru maşini,
motoare, uscătoare rotative (neîncălzite), maşini
rotative, roţi de tors, maşini de filat, pulverizator
de vopsit, arcuri (componente ale maşinilor),
separatoare de tulpini (maşini), maşini de
ştanţat, suporturi pentru maşini, demaroare
pentru motoare, statoare (componente ale
maşinilor), condensatoare de abur (componente
ale maşinilor), separatoare de abur/ulei, motoare
cu abur, separatoare de abur, cazane cu
abur, cilindrii compactori/cilindrii compactori
pentru pământ, plăci stereotip, maşini de
cusut, maşini de prelucrare a pietrei, presetupe
de etanşare (componente ale maşinilor),
aspiratoare medicale pentru scopuri industriale,
ventuze pentru aparatele de muls/ventuze de
fixare pe ugere pentru aparatele de muls,

duze de aspirare pentru aspiratoare, maşini
pentru fabricarea zahărului, compresoare de
supraalimentare, supraîncălzitoare, maşini de
matriţare, mese pentru maşini, tambure pentru
maşinile de brodat, robinete (componente ale
maşinilor, motoarelor)/robineţi (componente ale
maşinilor, motoarelor), maşini de gudronare,
maşini de întindere/întoarcere a fânului,
maşini pentru industria textilă, lancie termică
(maşini), maşini de filetat, maşini de treierat,
freze de pământ pentru scopuri agricole,
ciocane de forjare, desfăcătoare de conserve,
electrice/deschizătoare de conserve, electrice,
maşini pentru prelucrarea tutunului, unelte
(componente ale maşinilor), convertizoare de
cuplu, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, arbori de transmisie, alţii decât cei
pentru vehiculele tereste, lanţuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele tereste,
transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru maşini, transportoare
pneumatice, maşini de debavurat/aparate de
prelucrare/aparate de prelucrare prin, maşini
de îndreptat (centrat), tuburi transportoare
pneumatice/tuburi transportoare, pneumatice,
turbine hidraulice, turbine, altele decât cele
pentru vehiculele tereste, turbocompresoare,
pluguri de îndepărtare a gazonului, timpane
(componente ale preselor de tipar), maşini
de cules litere (tipărire), maşini de cules
litere (fotoculegere), maşini de turnat litere,
prese tipografice, maşini tipografice, articulaţii
universale (articulaţii cardanice), pompe de vid
(maşini), accesorii pentru aspiratoare pentru
diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor,
furtunuri pentru aspiratoare, aspiratoare, saci
pentru aspiratoare, supape (componente ale
maşinilor), spiralizatoare de legume, electrice,
automate pentru vânzarea de produse, pompe
de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de
benzină, maşini industriale de imprimare cu
jet de cerneală, mopuri cu aburi, costume
robotice exoscheletice, altele decât cele pentru
scopuri medicale, macarale mobile, vibratoare
(maşini) pentru uz industrial, aparate de
vulcanizare, aparate de spălat, maşini de
spălat (rufe), instalaţii de spălat pentru
vehicule/instalaţii pentru spălarea vehiculelor,
unităţi de eliminare a deşeurilor/unităţi de
eliminare a gunoiului, maşini de compactare
a deşeurilor/maşini de compactare a gunoiului,
recuperatoare pneumatice pentru decantarea
uleiul uzat, încălzitoare de apă (ca şi
componente ale maşinilor), separatoare de
apă/robinete de drenaj, maşini şi aparate
pentru lustruirea cu ceară, electrice, maşini de
plivit, maşini de sudat, electrice, aparate de
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sudură electrice, roţi de maşini, mecanisme
cu roţi dinţate, teluri, electrice, pentru uz
casnic, maşini de spălat albe/maşini de spălat
colorate, vinciuri, turbine eoline, deschizători
pentru ferestre, electrice, închizători pentru
ferestre, electrice, deschizători pentru ferestre,
hidraulice, închizători pentru ferestre, hidraulice,
deschizători pentru ferestre, pneumatice,
închizători pentru ferestre, pneumatice, prese
de vin, vânturători, maşini de prelucrat lemnul,
maşini de ambalat, maşini de spălat rufe cu
stoarcere.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, petice din cauciuc
adezive pentru repararea camerelor de aer,
transportoare aeriene, aparate, maşini şi
dispozitive aeronautice, avioane, vehicule
aeriene, pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), vehicule cu pernă de aer,
airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), aeronave, dirijabile/baloane
dirijabile, ambulanţe, avioane amfibii, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule/dispozitive contra
orbirii pentru vehicule, lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, vehicule blindate,
scrumiere pentru automobile, capote de
automobile, lanţuri de automobile, şasiuri de
automobile, anvelope de automobile, caroserii
de automobile, vehicule subacvatice autonome
pentru cercetările pe fundul mării, fusuri
de osie, osii pentru vehicule, saci adaptaţi
pentru cărucioare, contragreutăţi pentru roţile
vehiculului, benzi pentru butucii de roată,
barje, coşuri adaptate pentru biciclete, burdufuri
pentru autobuzele articulate, cricuri de bicicletă,
lanţuri de bicicletă, ghidoane de bicicletă,
anvelope de bicicletă, frâne de bicicletă,
apărătoare de noroi pentru bicicletă, manivele
de bicicletă, motoare de bicicletă, pedale de
bicicletă, roţi de bicicletă, şei de bicicletă,
cadre de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale
de companie, camioane dotate cu funcție de
macara, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, clipsuri pentru capota
vehiculelor/clipsuri pentru capota vehiculelor,
anvelope pentru utilaje de deszăpezire, clopote
de scufundare, suporturi de pahare pentru
vehicule, biciclete, biciclete electrice, căngi
pentru ambarcaţiuni, ambarcaţiuni, caroserii
de vehicule, boghiuri pentru vagoanele de
care ferată, garnituri de frână pentru vehicule,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi

de frână pentru vehicule, plăcuţe de frână
pentru autovehicule, discuri de frână pentru
vehicule, frâne pentru vehicule, amortizoare
pentru materialele rulante feroviare, bări de
protecţie pentru automobile, aparate şi instalaţii
de transport pe cablu, drone aparate de filmat/
drone aparate de fotografiat, maşini de camping/
case mobile, canoe, capace pentru rezervoarele
de combustibil ale vehiculelor, rulote, cabine
pentru instalaţiile de transport pe cablu, maşini/
autoturisme/automobile, cărucioare de transport,
carcase pentru anvelopele pneumatice/ carcase
pentru anvelopele pneumatice, rotile pentru
cărucioare (vehicule)/rotile pentru cărucioarele
de transport, vagonete de transportat oala
de turnare/cărucioare de transportat oala de
turnare, telescaune, brichete pentru automobile,
circuite hidraulice pentru vehicule, drone civile,
cărucioare de curăţenie, tacheţi (nautică),
clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto
în caroserie, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, betoniere, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
cuplaje pentru vehiculele terestre, huse pentru
volanul vehiculului, cartere pentru componentele
vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare,
gruie pentru ambarcaţiuni, triciclete pentru
livrări/tricicluri de transport, vagoane-restaurant,
mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni,
uşi pentru vehicule, dragi (ambarcaţiuni),
protecţii pentru roţile de bicicletă, maşini
fără şofer (maşini autonome)/mașini autonome,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
lanţuri de acţionare pentru vehiculele terestre,
scaune de catapultare pentru aeronave, lagăre
de motor pentru vehiculele terestre, motoare
pentru vehiculele terestre, tranchete (din
cauciuc) pentru nave, feriboturi, cărucioare de
pescuit, bandaje pentru roţile de cale ferată, saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, elevatoare
cu furcă, roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
funiculare, coşuri de fum pentru nave, coşuri
de fum pentru locomotive, cutii de viteze pentru
vehiculele terestre, mecanisme de acţionare
pentru vehiculele terestre, maşinuţe de golf
(vehicule), cărucioare de manipulare, tetiere
pentru scaunele vehiculului, ştergătoare de
faruri, capote pentru motoarele vehiculelor,
capote pentru vehicule, claxoane pentru
vehicule, cărucioare pentru furtun, baloane cu
aer cald, capace pentru butucul roţii, butuci
pentru roţile vehiculului, butuci pentru roţile
de bicicletă, hidroavioane, pasarele înclinate
pentru ambarcaţiuni, motoare cu reacţie pentru
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vehiculele terestre, sănii, şalupe, locomotive,
autocamioane/camioane, piuliţe pentru roţile
vehiculului, portbagaje pentru vehicule, plase
de portbagaj pentru vehicule, catarge pentru
ambarcaţiuni, vehicule militare de transport,
drone militare, roţi de cărucioare miniere,
vagonete de mină, scutere de mobilitate,
mopeduri, autobuze, autocare, scutere,
automobile de curse, cricuri de motocicletă, şei
de motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare
de motocicletă, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, apărătoare de noroi,
dispozitive antiderapante pentru anvelopele
vehiculelor, vâsle, padele pentru canoe, coşuri
adaptate pentru biciclete, coşuri adaptate pentru
motociclete, paraşute, pontoane, hublouri,
cărucioare pentru copii, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, pompe pentru
anvelopele de bicletă, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cuplaje de căle ferată, vagoane
de cale ferată, oglinzi retrovizoare, angrenaje
reductoare pentru vehiculele terestre, vehicule
frigorifice, vagoane frigorifice de cale ferată,
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, vehicule pentru cercetări subacvatice
acţionate de la distanţă, truse de scule pentru
repararea camerelor de aer, sănii de salvare,
alarme de marşarier pentru vehicule, jante
pentru roţi de bicicletă, jante pentru roţi de
vehicule, maşini robotizate, carucioare tip cuşcă
cu role, material rulant pentru căile ferate
funiculare, material rulant pentru căile ferate,
furcheţi/dame (de ramă), camioane pentru
transportul gunoiului, cârme, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, elice
pentru ambarcaţiuni, elice, elice (propulsoare)
pentru nave, vâsle/rame, hidroavioane, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, coci de nave, nave,
amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule,
amortizoare de şocuri pentru automobile,
cărucioare de cumpărături, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, teleschiuri,
cuşete de dormit pentru vehicule, cuşete
de dormit, sănii (vehicule), sănii cu motor,
anvelope solide pentru roţile vehiculului, vehicule
spaţiale, huse pentru roata de rezervă/huse
pentru anvelope de rezervă, vergi de navă,
spiţe pentru anvelope, spoilere pentru vehicule,

cleme de spiţe pentru roţi, spiţe pentru
roţile de bicicletă, maşini sport, autocisterne
pentru stropit, transmisii de comandă pentru
nave, volane pentru vehicule, parasolare
adaptate pentru automobile, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), teleferice (telecabine)/cabine de
funicular, camioane basculante, vagonete
basculante, coaste de lemn (cadre) pentru
nave, bene basculante pentru autocamioane/
bene basculante pentru camioane, dispozitive
de basculare (componente ale vagoanelor
de cale ferată), convertizoare ale cuplului
de torsiune pentru vehiculele terestre, bare
de torsiune pentru vehicule, autocamioane
de tractare/autocamioane de depanare pentru
transport, tractoare, sisteme de tractare pentru
vehicule, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, tramvaie, lanţuri de
transmisie pentru vehiculele terestre, arbori de
transmisie pentru vehiculele terestre, transmisii
pentru vehiculele terestre, benzi de rulare pentru
vehicule (tip tractor)/benzi de rulare pentru
vehicule (role şenile), benzi de rulare pentru
reşaparea anvelopelor, triciclete, anvelope fără
cameră pentru biciclete, camere de aer
pentru anvelopele pneumatice, camere de aer
pentru anvelopele de bicicletă, turbine pentru
vehiculele terestre, cărucioare cu două roţi/
cărucioare de bagaje/cărucioare de magazie,
inserţii de anvelope, anvelope pentru roţile
vehiculului, anvelope pneumatice, şasiuri pentru
vehicule, tapiţerii pentru vehicule, supape pentru
anvelopele vehiculului, autodube (vehicule),
roţi de vehicul, şasiuri pentru vehicule, bare
de protecţie pentru vehicule, scări pentru
vehicule, spiţe pentru roţile vehiculului, arcuri de
suspensie pentru vehicule, scaune de vehicule,
huse pentru vehicule (formate), manşe de
comandă pentru vehicule, vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe
apă sau pe calea ferată, vehicule acvatice,
roabe, scaune cu rotile, geamuri pentru vehicule,
parbrize, ştergătoare de parbriz, iahturi.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, asfalt, smoală,
gudron și bitum, construcții transportabile, nu
din metal, monumente nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
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plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice/uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest,
asfalt, pavaj de asflat, voliere (structuri),
nemetalice, balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi nemetalice/
traverse nemetalice, instalaţii pentru parcarea
bicicletelor, nemetalice, lianţi pentru fabricarea
brichetelor/lianţi pentru fabricarea pietrelor,
material liant pentru repararea drumurilor,
fântâni pentru păsări (structuri), nemetalice,
bitum, carton bitumat pentru construcţii,
produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea
pentru construcţii/lemn pentru construcţii, hârtie
pentru construcţii, sticlă pentru construcţii,
piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, cripte funerare,
nemetalice, busturi din piatră, beton sau
marmură, cabane, nemetalice, chesoane pentru
lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie/doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete
de protecţie, nemetalice, pentru drumuri,
trambuline pentru sărituri, nemetalice, tăblii
pentru uşi, nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice/
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură/statuete din piatră,
ciment sau marmură, şamotă de foc/cărămidă
refractară de foc, argilă refractară/şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),

nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci
de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare
rutieră/granule de sticlă pentru marcarea
drumurilor, granit, plăci pentru morminte,
nemetalice/plăcuţe funerare, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt/pietre funerare, cadre
pentru sere, nemetalice/pergole, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice,
sticlă izolantă pentru construcţii, jaluzele,
nemetalice, grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice,
zăbrele, nemetalice/gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var/piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii/pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de
gard, nemetalici/uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii/carton de
construcţii’, scânduri de parchet, pardoseală
din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice,
piloţi, nemetalici/palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice/
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice/
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legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de zgură,
ardezie, pulbere de ardezie, grajduri, nemetalice,
geamuri din sticlă colorată/vitralii, trepte (scări),
nemetalice, scări, nemetalice, statui din piatră,
ciment sau marmură, piatră, guri de scurgere
stradale, nemetalice, montanţi (componente
ale scărilor), nemetalice, piscine (structuri),
nemetalice, uşi batante, nemetalice, cabine
insonorizate nemetalice, transportabile, panouri
acustice, nu din metal, rezervoare din zidărie,
smoală, benzi cu smoală pentru construcţii, stâlpi
de telegraf, nemetalici telefonice, nemetalice,
teracotă (materiale de construcţii), pardoseli
din plăci, nemetalice, plăci, nemetalice, pentru
construcţii, împrejmuiri pentru morminte sau
cavouri, nemetalice/împrejmuiri pentru morminte
sau cavouri, cavouri, nemetalice, cavouri
(monumente), nemetalice, stele funerare,
nemetalice, plăci funerare, nemetalice, tuf,
turnichete, nemetalice, lemn de furnir, placare
exterioară cu vinil, lambriuri, nemetalice, placări
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, plăci de căptuşit pereţii, nemetalice,
valve pentru ţevile de apă, nemetalice sau
din plastic, ţevi de apă, nemetalice, geamuri
din sticlă, altele decât geamurile vehiculelor,
geamuri din sticlă pentru construcţii, cadre
de ferestre, nemetalice, ferestre, nemetalice,

lemn, semiprelucrat, lemn pentru fabricarea
ustensilelor casnice, pavaje din lemn, furnire din
lemn/furnire, panouri din lemn, plăci din fibre
din lemn pentru construcţii, duşumele din lemn,
lucrări de zidărie din piatră, lucrări de artă din
piatră, ciment sau marmură.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare) publicitare, ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
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pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, demonstraţii cu produse, proiectarea
de materiale publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, reproducerea
documentelor, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, servicii de agenţie de
ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, închirierea de standuri de vânzare,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de vânzare cu
ridicata și amănanuntul.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de lounge
cu narghilea, servicii de bar, servicii de
pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări

(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.

───────

(210) M 2021 02264 (111)177150
(151) 19/03/2021
(732) CALIN-ALEXANDRU NEDELCU,

INTR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR. 6, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SimplySlim
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente dietetice
destinate să suplimeze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, suplimente
nutritive, suplimente alimentare proteice,
suplimente dietetice proteice, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu,
suplimente nutritive minerale, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente dietetice care
conțin vitamine și proteine, preparate pe bază
de vitamine și proteine sub formă de suplimente
alimentare în pulberi, pulberi ambalate utilizate
ca înlocuitori de masă pentru uz medical,
alimente dietetice.
30. Batoane, batoane de cereale cu conținut
ridicat de proteine, faină și preparate din cereale,
zahăr, miere, sirop de meleasă, drojdie, cacao,
sare, biscuiti, snacks, respectiv gustări și cipsuri
din cereale, mirodenii.

───────
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(210) M 2021 02265 (111)177151
(151) 19/03/2021
(732) CALIN - ALEXANDRU

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Honest Snack

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente alimentare, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, suplimente
nutritive, suplimente alimentare proteice,
suplimente dietetice proteice, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu,
suplimente nutritive minerale, suplimente
dietetice şi nutritive, alimente dietetice.
30. Batoane, batoane de cereale cu conţinut
ridicat de proteine, cereale pentru mic dejun,
ciocolată, făină şi preparate din cereale, zahăr
miere, sirop de melasă, drojdie, cacao, sare,
mirodenii.

───────

(210) M 2021 02267 (111)177547
(151) 19/03/2021
(732) CTE RENT UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., ŞOS.
BUCUREŞTI NR. 57, BIROU 2.12,
ET. 2, SAT CIOROGARLA, JUD.
ILFOV, COMUNA CIOROGARLA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

CTE Rent

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 01.01.02;
26.03.23

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
reflecting pond), verde (Pantone lime
zest)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Închirierea de buldozere, închirierea
echipamentelor de construcţii, închirierea
excavatoarelor, închirierea şi repararea
vehiculelor cu motor, servicii de reparaţii în
cazul unei defecţiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor.
39. Închirierea de maşini, colectarea de bunuri
reciclabile, transportul de mărfuri, opreaţiuni de
încărcare - descărcare, închirierea containerelor
de depozitare, închirierea de tractoare, transport,
închirierea de vehicule.

───────

NEDELCU, INTR. GRIGORE
ALEXANDRESCU, NR. 6, AP.1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(210) M 2021 02268 (111)177548
(151) 19/03/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., SOS.
BUCURESTI NR. 57, PARTER,
SAT CIOROGARLA, JUD. ILFOV,
COMUNA CIOROGARLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE DEFENCE

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 29.01.12;
26.03.23; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
reflecting pond), bej (Pantone
champagne beige)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Buldozere, transportoare, excavatoare de
șanțuri, excavatoare, lagăre (componente ale
maşinilor), maşini - unelte, prese, pompe, pluguri
de zăpadă, transmisii pentru mașini.
12. Vehicule blindate, maşini / autoturisme /
automobile, uşi pentru vehicule, motoare pentru
vehicule terestre, mecanisme de acționare
pentru vehiculele terestre, cărucioare de
manipulare, autocamioane / camioane, vehicule
militare de transport, autobuze, autocare,
motociclete, semnalizatoare pentru vehicule,
mașini sport, tractoare, remorci (vehicule),
autodube (vehicule), vehicule de deplasare pe
uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată.
39. Transportul cu mașini blindate, transportul
cu autobuzul, transport de mărfuri, transport,
logistica transporturilor, închirierea de vehicule.

───────

(210) M 2021 02269 (111)177549
(151) 19/03/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., SOS.
BUCURESTI NR. 57, PARTER,
SAT CIOROGARLA, JUD. ILFOV,
COMUNA CIOROGARLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE SOLUTION
(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 29.01.12;

26.03.23; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
reflecting pond), turcoaz (Pantone
biscay bay)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Buldozere, transportoare, excavatoare de
șanțuri, excavatoare, lagăre (componente ale
maşinilor), maşini - unelte, prese, pompe, pluguri
de zăpadă, transmisii pentru mașini.
37. Închirierea de buldozere, închirierea
echipamentelor de construcţii, închirierea
excavatoarelor, închirierea şi repararea
vehiculelor cu motor, servicii de reparaţii în
cazul unei defecţiuni a vehiculului, vulcanizarea
anvelopelor.

───────

(210) M 2021 02271 (111)177152
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII NR. 4, JUD. BISTRITA-
NASAUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT POLE POSITION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterii de acumulatoare.

───────
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(210) M 2021 02272 (111)177153
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII NR. 4, JUD. BISTRITA-
NASAUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT TERRA
PROFESSIONAL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Baterii de acumulatoare.
───────

(210) M 2021 02273 (111)177154
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII, 4, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT TERRA PLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Baterii de acumulatoare.

───────

(210) M 2021 02274 (111)177155
(151) 19/03/2021
(732) SC ROMBAT SA, DRUMUL

CETATII, 4, JUDEŢ BISTRIŢA-
NĂSĂUD, BISTRITA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

ROMBAT CHAMPION

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Baterii de acumulatoare.
───────

(210) M 2021 02281 (111)177156
(151) 19/03/2021
(732) BIOLAVANDA S.R.L., STRADA

PRINCIPALA NR.12, SAT
DELURENI, JUDEȚUL BISTRIȚA
NĂSĂUD, COM URMENIS, 427373,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

BL BioLavanda

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 05.05.20

(591) Culori revendicate:verde, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice, pastă de dinţi,
parfumuri, uleiuri esenţiale, ulei esenţial de
lavandă, ulei esenţial din alte tipuri de plante, apă
de lavandă, ape florale din alte tipuri de plante,
cremă de mâini, cremă de față, creme de corp,
loțiuni de corp, ulei de masaj, unt de corp, gel
de duş, șampon, deodorante de uz uman sau
veterinar, parfumerie, dezinfectante de mâini şi
suprafeţe, odorizante pentru mașină, odorizante
de cameră, apă de parbriz, săpun, săculeţi cu
lavandă.
30. Ceai, ciocolată, produse alimentare pe bază
de ciocolată, produse alimentare care contin
ciocolată, produse de cofetarie, înghețată, miere.
31. Produse agricole, puieți și seminte pentru
plantare, butași lavandă, material săditor
(răsaduri), seminţe, plante, flori naturale.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1306

35. Publicitate, administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de comerț cu ridicata, cu
amanuntul şi online, servicii de agenții de import-
export, publicitate online și promovare în mediul
public, publicitate la radio, emisiuni TV și în
presă, publicitate prin intermediul site-urilor web.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, servicii de training, divertisment sau
recreere, organizare festivaluri și târguri, cu scop
cultural, educațional și de divertisment.

───────

(210) M 2021 02282 (111)177335
(151) 19/03/2021
(732) ONLINE OFFPIGEON S.R.L., STR.

VALERIA PETER PREDESCU
NR.15, BL. 3, ET. 7, AP. 30,
JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

offpigeon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Fitinguri nemetalice pentru țevi, fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice (piese
pentru țevi de apă rigide), conducte izolate
nemetalice, conducte izolatoare nemetalice,
conducte flexibile nemetalice, conducte
subterane nemetalice, armături nemetalice
pentru conducte, izolatoare pentru conducte
electrice, conducte din cauciuc siliconic, bucșe
nemetalice pentru conducte, coturi nemetalice
pentru conducte, cuplaje (nemetalice) pentru
conducte flexibile, garnituri de etanșare pentru
conducte, dispozitive de etanșare nemetalice
pentru conducte, coliere din cauciuc pentru
fixarea conductelor, manșoane de protecție
pentru conducte izolate nemetalice, conducte
flexibile de plastic destinate utilizării la țevării,
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte

rigide, toate nemetalice, tuburi flexibile pentru
izolare, tuburi și țevi din cauciuc, tuburi flexibile
(nemetalice) pentru transportul lichidelor, tuburi
flexibile care conțin fibre de carbon, articole din
cauciuc folosite la etanșarea tuburilor, articole de
cauciuc folosite la conectarea tuburilor, materiale
plastice sub formă de plăci, folii, blocuri, tije
și tuburi, fitinguri pentru furtunuri (nemetalice),
fitinguri, nu din metal, pentru țevi flexibile, folii
de polietilenă pentru izolare, materiale de izolare
fabricate din spumă de polietilenă, folii din
polietilenă (altele decât cele pentru împachetat
sau ambalat), polietilenă pentru acoperirea
solului, rășină din polietilenă (semifabricat), foi
de polietilenă căptușită imprimabilă, foi din
polietilenă extrudată pentru construcția de sere,
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat).

───────

(210) M 2021 02283 (111)177572
(151) 19/03/2021
(732) SC ION MOS SRL, STRADA

ROVINE NR. 3, BL. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ION MOȘ

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 02.01.01;
02.01.23

(591) Culori revendicate:crem, verde

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA SRL, 
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, acetonă,
acetilenă, tetraclorură de acetilenă, compoziţii
chimice rezistente la acid, acizi, apă acidulată
pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată pentru
încărcarea acumulatoarelor, răşini acrilice,
neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide
de foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj,
aditivi, produse chimice pentru carburanţi/
aditivi chimici pentru carburanţi, aditivi, produse
chimice pentru insecticide/aditivi chimici pentru
insecticide, aditivi, produse chimice pentru
fungicide/aditivi chimici pentru fungicide, adezivi
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru scopuri industriale, adezivi pentru
postere publicitare, adezivi pentru afişe/adezivi
pentru tapet, adezivi pentru plăci ceramice,
adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanţi pentru beton, produse chimice
pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, hârtie
cu albumină, albumină (brută, animală sau
vegetală), alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, alcaloizi, alaun, alumină, alaun
de aluminiu, hidraţi de aluminiu, silicaţi de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu , americiu, amoniac, alaun
de amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru
scopuri industriale/alcalii volatile (amoniac)
pentru scopuri industriale, săruri amoniacale,
aldehidă de amoniu, săruri de amoniu, nitrat de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, anihidride,
amoniac anhidru, cărbune animal, albumină
animală (materie primă), preparate pe bază de
cărbune animal, cărbune animal, bălegar de
origine animală, preparate pentru maleabilizarea
metalului, acid antranilic, preparate anti-fierbere
pentru agenţii de răcire pentru motoare,
soluţii anti-spumare pentru baterii/soluţii anti-

spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu
ardere internă, preparate anti-germinare pentru
legume, substanţe chimice anti-mătuire pentru
geamuri, antigel, antimoniu, oxid de antimoniu,
sulfură de antimoniu, antioxidanţi pentru utilizare
în fabricare, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, antioxidanţi
pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, antioxidanţi pentru utilizare în
fabricarea suplimentelor alimentare, produse de
antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice, argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanţe abrazive,
preparate bacteriere, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, preparate bacteriologice
pentru acetificare, preparate bacteriologice,
altele decât cele de uz medical sau veterin,
bariu, compuşi de bariu, sulfat de bariu,
oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut,
mordant pentru prepararea pieilor/preparare,
cu excepţia uleiurilor, pentru piei, bauxită,
produse de conservare a berii, produse de
decantare şi conservare a berii, bentonită,
derivaţi din benzen, benzen, acizi pe bază
de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, biclorură de etan, bicromat
de potasiu, bicromat de sodiu, catalizatori
biochimici, preparate biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, culturi
de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, clei pentru prins păsări,
bismut, subnitrat de bismut pentru scopuri
chimice, cărbune animal (de sânge, vitriol
albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie
pentru schiţe, pânză pentru schiţe, cărbune
animal (negru de oase), borax, acid boric pentru
scopuri industriale, lichid de frână, preparate
de lipire, fondante de lipire, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
cianamidă de calciu (îngrăşământ), carbid de
calciu, săruri de calciu, californiu, calomel
(clorură mercuroasă), camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, sulfură de carbon, carbon
pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru de
fum pentru scopuri industriale, carbonaţi, acid
carbonic, hidraţi de carbon, cazeină pentru
scopuri industriale, cazeină pentru industria
alimentar, casiopeiu (luteţiu)/luteţiu (casiopeiu),
catalizatori, catechu, alcalii caustice, sodă
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caustică pentru scopuri industriale, caustice
pentru scopuri industriale, celuloză, esteri de
celuloză pentru scopuri industriale, derivaţi de
celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, ciment pentru
repararea obiectelor sparte, conservanţi pentru
ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
catalizatori, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
glazură pentru ceramică, materiale ceramice
sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compuşi ceramici pentru
aglutinare (granule şi pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor,
preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice,
altele decât pentru uz medical sau veterinar,
reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, substanţe chimice
pentru analize în laborator, altele decât pentru
scopuri medicale sau veterinare/preparate
chimice pentru analize în laborator, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
preparate chimice de uz fotografic, preparate
chimice pentru afumarea cărnii, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiul,
preparate chimice pentru prevenirea mălurii/
preparate chimice pentru prevenirea tăciunelui,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, aditivi chimici pentru
uleiuri, învelişuri chimice pentru lentile oftalmice,
produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru
fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor,
produse chimice pentru fabricarea vopselelor,
produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor,
substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor,
cloraţi, cloruri, clor, acid colic, cromaţi, alaun
de crom, săruri de crom, acid cromic, săruri
de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus/filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru
scopuri industriale, preparate de clarificare/
preparate de purificare, preparate pentru
economisirea cărbunelui, oxid de cobalt pentru
scopuri industriale, colagen pentru scopuri
industriale, colodiu, produse chimice pentru
colorare- strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la
combustibilul de motor), compost, produse
pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şiuleiurilor, produse chimice de
aerisire a betonului, produse chimice pentru
prevenirea condensului, agenţi de răcire pentru

vehicule cu motor, preparate corozive, cremă
de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele
decât cele pentru uz medical sau veterinar,
curiu, preparate pentru finisarea produselor din
piele, preparate pentru finisarea pielilor, cianuri
(prusiaţi)/prusiaţi, soluţii pentru cianotipie,
cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranţi pentru scopuri
industriale/preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri industriale, exfolianţi, preparate
de degresare pentru utilizare în procesele
de fabricaţie/preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de
fabricaţie, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri
casnice, aditivi detergenţi pentru benzină/aditivi
detergenţi pentru carburant, detergenţi pentru
utilizare în procesele de fabricaţie, dextrină
(măsură), preparate de diagnosticare, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee (diatomit), hârtie diazo, dezincrustanţi,
dispersii de materiale plastice, preparate pentru
distilarea alcoolului de lemn, apă distilată,
dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon),
disprosiu, geluri de electroforeză, emolienţi
pentru scopuri industriale, emulgatori, produse
chimice pentru decolorarea emailului, produse
chimice pentru decarbonizarea motorului/
preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, preparate enzimatice pentru scopuri
industriale, preparate enzimatice pentru
industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, europiu,
argilă expandată pentru creşterea hidroponică
a plantelor (subtrat), produse chimice pentru
albirea grăsimilor, acizi graşi, fermenţi pentru
scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), îngrăşăminte, preparate
îngrăşăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a
plasticelor neprocesate, materiale de filtrare
a substanţelor chimice, materiale de filtrare
asubstanţelor minerale, materiale de filtrare a
substanţelor vegetale, preparate de finisare
utilizate în producţia de oţel, agenţi de stingere a
incendiilor, preparate ignifuge, fertizatori pentru
hrana peştilor, elemente chimice fisionabile,
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material fisionabil pentru energia nucleară,
băi de fixare (fotogafie), soluţii de fixare
(fotogafie), preparate lumină de magneziu,
flavonoide (compuşi fenolici) pentru scopuri
industriale, floculanţi, făină pentru scopuri
industriale, conservaţi pentru făină, făini de
sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru
circuitele hidraulice/lichide pentru circuitele
hidraulice, fluor, compuşi de fluor, acid formic,
aldehidă formică pentru scopuri chimice, lianţi
utilizaţi în turnătorie, preparate de formare
utilizate în turnătorie, nisip de turnătorie,
franciu, combustibil pentru reactoarele nucleare,
preparate de economisire a combustibilului,
pământul lui fuller utilizat în industria textilă,
preparate de împâslire pentru utilizare în
industria textilă, preparate de împâslire,
gadoliniu, acid galic pentru fabricarea cernelii,
galliu, nucă galică, acid galotanic, băi de
galvanizare/băi pentru galvanizare, preparate
pentru galvanizare, gambir, preparate de
purificare a gazului/preparate pentru purificarea
gazului, gelatină pentru scopuri fotografice,
gelatină pentru scopuri industriale, gene de
seminţe pentru producţia agricolă, getter
(substanţe chimic active), produse chimice
pentru sablarea sticlei, produse chimice pentru
colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale,
acid glutamic pentru scopuri industriale, clei
(lipici), altul decât papetărie sau de uz
casnic, gluten pentru industria alimentară,
gluten pentru scopuri industriale, preparate
cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru formarea arborilor/preparate
cu clei pentru altoirea arborilor, gliceride,
glicerină pentru scopuri industriale, glicol eter,
glicol, săruri de aur, ceară de altoire pentru
arbori, mastic de altoire pentru arbori, grafen,
grafit pentru scopuri industriale, guano, gumă
tragacantă pentru scopuri industriale, gumă
arabică pentru scopuri industriale, solvenţi
gumă/preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru
utilizare ca îngrăşământ, nanopudre pentru
scopuri industriale, dendrimer pe bază de
polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor
pentru farmaceutice, preparate chimice pentru
prevenirea bolilor care afectează cerealele,
preparate de întărire a metalului, apă grea, heliu,
holmiu, hormoni pentru accelerarea coacerii
fructelor, produse chimice pentru horticultură, cu
excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,

hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric,
acid fluorhidric, hidrogen, peroxid de hidrogen
pentru scopuri industriale, hipoclorit de sodiu,
hiposulfiţi, produse chimice industriale, acid
iodic, iod pentru scopuri chimice, iod pentru
scopuri industriale, albumină iodată, săruri
iodate, schimbători de ioni (produse chimice),
săruri de fier, ihtiocol, altul decât pentru
papetărie, sau de uz casnic sau alimentar,
izotopi pentru scopuri industriale, kainit, caolin/
argilă china/lut china, cetone, kieselgur, kripton,
acid lactic, lactoză pentru industria alimentară,
lactoză pentru scopuri industriale, lactoză
(neprelucrată), negru de fum pentru scopuri
industriale, lantan, arseniat de plumb, arcetat
de plumb, oxid de plumb, cleiuri de piele,
produse chimice pentru prepararea pieilor,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilo,
substanţe chimice pentru impermeabilizarea
pieilor, lecitină (materie primă), lecitină pentru
industria alimentară, lecitină pentru scopuri
industriale, acetat de calciu, carbonat de calciu,
clorură de calciu, substanţe pentru întărirea
calcarului, lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din baterii/lichide pentru eliminarea sulfaţilor
din acumulatori, litiu (oxid de litiu), litiu, hârtie
de turnesol, argilă grasă, magnezit, carbonat
de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de
malţ, manganat, dioxid de mangan, coajă de
mangrove pentru scopuri industriale, conservanţi
pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi
uleiurilor, chit pentru articolele din piele,
chit pentru anvelope, agenţi de frăgezire a
cărnii, pentru scopuri industriale, oxid mercuric,
mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate
de microorganisme, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, fermenţi de lapte pentru
scopuri chimice, fermenţi de lapte pentru
industria alimentară, fermenţi de lapte pentru
scopuri industriale, acizi minerali, materiale de
moderare pentru reactoare nucleare, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la albire/
preparate de umectare pentru utilizare la albire,
preparate de umectare (umezire) pentru utilizare
la vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/preparate de
umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru zidărie,
cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, chit pentru
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articolele din piele, chit pentru anvelope, agenţi
de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale,
oxid mercuric, mercur, săruri de mercur,
metaloizi, metan, metil-eter, metil-benzol, metil-
benzen, preparate de microorganisme, altele
decât cele de uz medical sau veterinar,
fermenţi de lapte pentru scopuri chimice,
fermenţi de lapte pentru industria alimentară,
fermenţi de lapte pentru scopuri industriale,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la albire/preparate de
umectare pentru utilizare la albire, preparate
de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire/preparate de umectare pentru utilizare
la vopsire, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare în industria textilă/preparate de
umectare pentru utilizare în industria textilă,
mordanţi pentru metale, produse de demulare
pentru matriţe, produse de limpezire a mustului,
naftalină, neodim, neon, neptuniu, hârtie nitrată,
nitraţi, acid azotic, nitrogen, îngrăşăminte
azotate, protoxid de azot, bactericide oenologice
(preparate chimice folosite la fabricarea vinului),
dispersanţi pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru purificarea uleiurilo,
produse chimice pentru separarea uleiurilor,
uleiuri pentru conservarea alimentelor, uleiuri
pentru prepararea pieilor în timpul fabricării,
uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
finisarea pieilor, acid oleic, olivină (mineral
silicat), agenţi de opacifiere pentru emailuri,
agenţi de opacifiere pentru sticlă, digestat
organic (îngrăşământ), oxalaţi, acid oxalic,
oxigen pentru scopuri industriale, clorură de
paladiu, pulpă de hârtie, paste de umplere pentru
repararea caroseriei auto/paste de umplere
pentru repararea caroseriei automobilului,
ghivece de turbă pentru horticultură, turbă
(îngrăşământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru
scopuri industriale, perborat de sodiu,
percarbonaţi, percloraţi, persulfaţi, acid persulfic,
agenţi pentru dispersarea petrolului, fenol pentru
scopuri industriale, compoziţii pentru fabricarea
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte),
fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii fotografice,
hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, preparate
de reglare a creşterii plantelor, plastifianţi,
materiale plastice, neprelucrate, plastisoli,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului/
substanţe pentru îndepărtarea lacului, poloniu,
răşini polimerizate, neprelucrate, potasă, apă
de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu, făină

de cartofi pentru scopuri industriale, pămant
de flori, lichid de servodirecţie, praseodim,
preparate de stimulare a gătitului pentru
scopuri industriale, conservanţi pentru utilizare
în industria farmaceutică, conservanţi pentru
plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
substanţe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promeţiu, gaze de propulsie pentru
aerosol, protactiniu, gaze de protecţie pentru
sudare, proteină (materie primă), proteine pentru
utilizare în fabricare, proteine pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare, proteine
pentru industria alimentară, acid pirogalic,
quebracho pentru scopuri industriale, produse
chimice pentru spălarea radiatorului, elemente
radioactive pentru scopuri ştiinţifice, radiu
pentru scopuri ştiinţifice, radon, pământuri rare,
hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, agenţi reducători
pentru uz fotografic, refrigeranţi, preparate
de recondiţionare a discurilor fonografice,
compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, compoziţii pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanţi
pentru cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de
amoniu, spirt de clorură de amoniu, acid
salicilic, sare pentru conservare, alta decât
cea alimentară, sare, brută, salpetru, săruri
din metale pământoase rare, săruri pentru
colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice/săruri pentru baterii galvanic, săruri
din metale preţioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri
(preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri din metale alcaline, samariu, sos
pentru prepararea tutunului, scandiu, apă
de mare pentru scopuri industriale, alge
marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse,
preparate de separare şi desprindere (dezlipire)/
preparate de dezlipire/preparate de separere
şi desprindere, preparate pentru separarea
grăsimilor, silicaţi, silicon, carbură de siliciu
(materie primă), siliconi, soluţii de săruri de
argint pentru argintare, nitrat (azotat) de
argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare şi amorsare, preparate
de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, carbonat
de sodiu, sodiu, săruri de sodiu (compuşi
chimici), preparate pentru ameliorarea solului,
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pământ pentru culturi, produse chimice pentru
lipire/produse chimice pentru sudare, fluxuri
pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (oxid mineral), spirturi de sare,
spirturi de oţet (acid acetic diluat), substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, amidon
pentru scopuri industriale, pastă de amidon
(adeziv), altul decât pentru papeterie sau
menaj, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire)/agenţi de
dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stem, altele
decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
stronţiu, substraturi pentru cultivarea plantelor
fără sol (agricultură), sulfaţi, sulfuri, acizi
sulfonici, sulf, eter sulfuric, acid sulfuric, acid
sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), răşini sintetice, neprocesate/
răşini artificiale, neprocesate, materiale sintetice
pentru absorbţia uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic,
tanin, substanţe de tăbăcire, făină de tapioca
pentru scopuri industriale, tartru, altul decât
pentru scopuri farmaceutice, acid tartric, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse farmaceutice, extracte de ceai pentru
industria alimentară, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse cosmetice,
techneţiu, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenţi tensioactivi/agenţi chimici activi
de suprafaţă, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv
chimic, tetracloruri, produse chimice pentru
conferire de luciu materialelor textile, produse
chimice pentru impregnarea materialelor
textile, produse chimice pentru impregnarea
materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă, toriu,
compoziţii pentru filetare, tuliu, timol pentru
scopuri industriale, titanit, dioxid de titan
pentru scopuri industriale, toluol/toluen, băi
de tonare (fotografie), săruri de tonare
(fotografie), strat superior de sol, neutralizanţi
de gaze toxice, preparate de elemente trasoare
pentru plante, lichid de transmisie, ulei de
transmisie, substanţe de umplere a cavităţii
arborilor (silvicultură), acid tungstic, azotat
de uraniu, uraniu, oxid de uraniu, preparate
chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine
pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, vitamine pentru industria alimentară,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
farmaceutice, vitamine pentru utilizare în
fabricarea produselor cosmetice, acceleratori
de vulcanizare, preparate de vulcanizare,

preparate pentru îndepărtarea tapetului, apă de
sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea
apei, produse chimice pentru albirea cerii, cleirea
vinului, witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn,
oţet de lemn (acid pirolignos)/acid pirolignos
(oţet de lemn), filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, xenon, xilen, xilol, yterbiu, ytriu,
zirconiu, biostimulanți pentru plante.
2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, coloranţi cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranţi cu anilină, annatto (substanţă
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti-vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele/aglutinanţi pentru vopsele, vernis
bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz pentru
vopsire, lacuri pentru bronz, balsam de
canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coşenilă, colofoniu, coloranţi pentru
băuturi, coloranţi pentru unt, coloranţi pentru
bere, coloranţi/substanţe colorante, coloranţi
pentru lichiorur, coloranţi pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelişuri anti-
graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante şi
fotocopiatoare, cartuşe de cerneală, umplute,
pentru imprimante şi fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemului, vopsele pe bază de apă, nuanţatori
de culoare, nuanţatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru
lemn/substanţe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire şi artă, coloranţi alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri),
răşini gumă, gumă-lac/şelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante şi fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, ngru
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de fum (pigment, lapte de var, malţ caramel
(colorant alimentar), coloranţi cu malţ, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (răşină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
mordanţi, răşini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb/litargă, petice
de vopsea repoziţionabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălelor de paşti, pigmenţi, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecţie pentru metale, oxid roşu
de plumb/miniu, şofran (colorant), sandarac,
coloranţi pentru încălţăminte, sicativi (agenţi de
uscare) pentru vopsele, pământ de sienna, pastă
de argint, emulsii de argint (pigmenţi), pulberi de
argint, ţunder (colorant), baiţuri pentru articolele
din piele/mordanţi pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenţi de îngroşare
pentru vopsele, diluanţi pentru vopsele, diluanţi
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartuşe
toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru şasiul vehiculului/
strat de acoperire pentru şasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanţi
pentru lemn, baiţuri pentru lemn, conservanţi
pentru lemn, lemn galben (colorant), oxid de zinc
(pigment).
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de
spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, hârtie abrazivă, abrazivi,
adezivi pentru fixarea părului fals, adezivi
pentru fixarea genelor false, adezivi pentru
scopuri cosmetice, loţiuni după ras, odorizante,
odorizant difuzor, ulei de migdale, săpun
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, preparate aloe vera pentru scopuri
cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă
de badiana, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, baze pentru parfumurile de
flori, săruri de baie, nu cele pentru scopuri
medicale, preparate pentru baie, nu cele pentru
scopuri medicale, coloranţi pentru barbă, măşti
de înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de
albire, sodă de albire, preparate de albire

(decoloranţi) pentru scopuri cosmetic, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate , preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1313

false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru
buze, etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, preparate pentru machiaj,
preparate pentru îndepărtarea machiajului,
machiaj, pudră pentru machiaj, mascara,
geluri pentru masaj, altele decât cele pentru
scopuri medicale, lumânări de masaj pentru
scopuri cosmetice, esenţă de mentă (ulei
esenţial), mentă pentru parfumerie, ceară pentru
mustaţă, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), lac de unghii/
vopsea de unghii, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, abţibilduri pentru unghii, soluţii pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii/soluţii pentru
îndepărtarea vopselei de pe unghii, soluţii
de neutralizare pentru ondularea permanentă,
ceară antiderapantă pentru pardoseli, lichide
antiderapante pentru pardoseli, ulei de
terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curăţare, uleiuri

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide,
bumbac absorbant/vată absorbantă, suplimente
dietetice pe bază de acai pudră, acaricide,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru

pentru parfumuri şi arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, paste
pentru curele de ascuţit briciul, parfumerie,
parfumuri, vaselină rectificată pentru scopuri
cosmetice, preparate fitocosmetice, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă
de lustruit bijuterii, preparate de lustruire,
ceară de lustrui, creme de lustruit, hârtie
de lustruit, pietre de lustruit, pomezi pentru
scopuri cosmetice, potpuriuri (arome), piatră
ponce, scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei
de trandafir, preparate pentru îndepărtarea
ruginii, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepartarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe/
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă,  preparate de toaletă,
piatră tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, sclipici pentru
corp, benzi duble autoadezive pentru ochi.
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tratarea acneei, aconitină, plasturi adezivi/
leucoplasturi, benzi adezive pentru scopuri
medicale/leucoplasturi pentru scopuri medicale,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, preparate pentru
purificarea aerului, preparate pentru odorizarea
aerului, suplimente dietetice pe bază de
albumină, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, preparate albuminoase pentru scopuri
medicale, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe bază de alginat,
alginaţi pentru scopuri farmaceutice, ioduri
alcaline pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi
pentru scopuri medicale, aliaje din metale
preţioase pentru uz stomatologic, lapte
de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi/scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutic, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut pentru
scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut pentru
scopuri farmaceutice, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, bulioane
pentru culturi bacteriologice/medii pentru culturi
bacteriologice/medii de cultură bacteriologice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,

perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale, caşete
pentru scopuri farmaceutice, catechu pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru caloase,
calomel (fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), suplimente dietetice pe bază de
caseină, ulei de ricin pentru scopuri medicale,
substanţe pentru spălarea vitelor (insecticide),
creioane caustice, substanţe caustice pentru
scopuri farmaceutic, lemn de cedru destinat
utilizării ca repelent pentru insecte, esteri de
celuloză pentru scopuri farmaceutice, eteri
de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune
pentru scopuri farmaceutice, conductoare
chimice pentru electrozii electrocardiografului,
contraceptive chimice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, preparate chimice
pentru tratarea mucegaiului, preparate chimice
pentru tratarea mălurii/preparate chimice pentru
tratarea tăciunelui, preparate chimice pentru
tratarea filoxerei, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
chinolină pentru scopuri medicale, cloroform,
cocaină, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate
pentru curăţarea lentilelor de contact, spray-
uri de răcire pentru scopuri medicale, inele
pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale,
beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale,
cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice,
creozot pentru scopuri farmaceutice, scoarţă
de croton, culturi de microorganisme pentru
uz medical sau veterinar, curara, decocturi
pentru scopuri farmaceutice, abrazivi dentari,
amalgame dentare, cimenturi dentare, materiale
pentru amprenta dentară, lac dentar, masticuri
dentare, amalgame dentare din aur, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau
veterinar, deodorante pentru îmbrăcăminte
şi textile, depurative, preparate pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
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pentru distrugerea putregaiului, preparate pentru
distrugerea şoarecilor, detergenţi pentru scopuri
medicale, pâine pentru diabetici adaptată uzului
medical, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medical,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice/făină nerafinată pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru
scopuri farmaceutice, hârtie pentru prinderea
insectelor zburătoare, lipici pentru insectele
zburătoare/adezivi pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea
insectelor zburătoare, alimente pentru bebeluşi,
aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice,
alimente uscate prin îngheţare adaptate pentru
scopuri medicale/alimente liofilizate adaptate
pentru scopuri medicale, carne uscată prin
îngheţare adaptată pentru scopuri medicale/
carne liofilizată adaptată pentru scopuri
medicale, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, beţe de afumare/pastile
de afumare, preparate de afumare pentru
scopuri medicale, fungicide, acid galic pentru
scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru scopuri
medicale, gaze pentru scopuri medicale, tifon
pentru pansamente, gelatină pentru scopuri

medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe bază de glucoză,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfaţi,
grăsimi pentru scopuri medicale, grăsimi
pentru scopuri veterinare, gaiacol pentru
scopuri farmaceutice, gumă pentru scopuri
medicale, balsam de gurjun pentru scopuri
medicale, hematogen, hemoglobina, preparate
pentru hemoroizi, creioane hemostatice,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
erbicide/preparate pentru distrugerea plantelor
dăunătoare, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, hormoni pentru
scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb/apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de lecitină, lipitori pentru scopuri
medicale, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopuri farmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
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medicinal, nămol medicinal/sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi
lactici pentru scopuri farmaceutice, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
ceară de mulaj pentru stomatologi, apă de
gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar/cataplasme cu muştar, scoarţă de
mirobolan pentru scopuri farmaceutice, scutece
pentru incontinenţă, narcotice, nervine, gumă
cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de unică
folosință, pentru bebeluși/saltele de înfășat,
de unică folosință, pentru bebeluși, preparate
chimice pentru tratarea bolilor care afectează
cerealele, scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși/scutece de înot, reutilizabile, pentru
bebeluși, materiale injectabile de umplutură
dermică, scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși/scutece de înot, de unică
folosință, pentru bebeluși, bureţi contraceptivi,
stickuri contra durerilor de cap, geluri de
masaj pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie/
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante

zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar/hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice/
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, pesticide, vaselină
rectificată pentru scopuri medicale, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen,
pomade pentru scopuri medicale, porţelan
pentru proteze dentare, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative/laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale/
chinină pentru scopuri medicale, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, substanţe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru şobolani, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor
de matcă, cauciuc pentru uz stomatologic,
săruri pentru băi cu apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari/lenjerie
intimă pentru menstruaţie, absorbante sanitare/
tampoane pentru menstruaţie, prosoape
sanitare/şerveţele sanitare/absorbante sanitare,
salcie pentru scopuri medicale, gulere pentru
scopuri chirurgicale, apă de mare pentru băi
medicinale, sedative/tranchilizante, fluid seminal
pentru inseminare artificială, medicamente
seroterapeutice, seruri, lubrifianţi sexuali
personali, geluri pentru stimulare sexuală,
sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, ierburi
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de fumat pentru scopuri medicale, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru
uz dietetic sau famaceutic, celule stem pentru
scopuri medicale, celule stem pentru scopuri
veterinare, preparate de sterilizare, steroizi, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe de
sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, material pentru umplerea dinţilor,
preparate terapeutice pentru baie, apă termală,
timol pentru scopuri farmaceutice, tinctură de
iod, tincturi pentru scopuri medicale, şerveţele
impregnate cu loţiuni farmaceutice, extracte de
tutun (insecticide), ţigări fără tutun pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman şi
veterinar, transplanturi (ţesuturi vii), preparate
pentru tratarea arsurilor, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni pentru
spălături vaginale de uz medical, vermifuge/
antihelmintice, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, vezicanţi, preparate veterinare,
preparate chimice pentru tratarea bolilor care
afectează viţa de vie, preparate pe bază
de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie, dezodorizante pentru tăvițele
litierei.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii (tipărite), articole de
papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, adezivi
pentru papetărie sau de uz casnic, materiale
de desen şi materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice şi educative, folii de plastic
pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, foi absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, ştampile cu
adresă, plăci cu adresă pentru maşinile de
adresare, maşini de adresare, dozatoare de
bandă adezivă (rechizite de birou), benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, benzi de
lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, animaţii de tip celulă, invitaţii
(papetărie), acuarele/culori acrilice (picturi),

machete arhitecturale, table aritmetice/tabla
înmulţirii, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, pungi
pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bancnote, bannere din hârtie, bavete
din hârtie, bavete, cu mâneci scurte, din
hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), mostre
biologice utilizate în microscopie (materiale
didactic, table de scris, sugative, schiţe/planuri,
materiale de legătorie, aparate şi maşini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, cărţi broşate, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau
carton, învelitori pentru sticle din carton sau
hârtie, cutii din hârtie sau carton, fanioane din
hârtie, suporturi cu sertare pentru papetărie
(rechizite de birou), calendare, pânze pentru
pictură, hârtie carbon, carton, tuburi din carton,
carduri/cartele, carcase pentru ştampile (sigilii),
cataloage, cretă pentru litografie, suporturi de
cretă, creioane de cărbune, indicatoare pentru
hărţi, neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori)/cromo, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile de
ecusoane (rechizite de birou), pânză pentru
legatul cărţilor/pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri
pentru desen, claviatură de culegere (tipărire),
culegare, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite
de birou), cerneală corectoare (heliografie),
benzi corectoare (rechizite de birou), coperţi
(papetărie)/învelitori (papetărie), recipiente din
hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecţii din hârtie pentru
tava de instrumente dentare, protecţii de
birou, diagrame, dosare pentru documente
(papetărie), laminatoare de documente pentru
birou, suporturi pentru documente (papetărie),
protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau
nu, blocuri de desen, ace pentru panou de
plută/piuneze, planşete pentru desen, materiale
pentru desen, instrumente pentru desen, seturi
pentru desen, peniţe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie,
şabloane de broderie (modele), plăci de gravură,
gravuri, dispozitive pentru sigilarea plicurilor,
pentru birou, plicuri (papetărie), produse de
radiere, şabloane pentru ştergere, ace pentru
gravură, gravuri obţinute prin acvaforte, pânze
de legătorie, prosoape din hârtie pentru faţă,
figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/
statuete din din papier mâché (pastă de
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hârtie), dosare (rechizite de birou), hârtie de
filtru, materiale filtrante din hârtie, degetare
pentru utilizare la birou, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie/
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii/dosare din
plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, maşini de francat pentru utilizare
la birou/aparate mecanice de timbrat pentru
utilizare la birou, florare, regale cu litere (tipărire),
saci de gunoi din hârtie sau plastic, hărţi
geografice, lipici pentru papetărie sau de uz
casnic/paste pentru papetărie sau de uz casnic,
gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz casnic,
piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării din
carton, hectografe, secţiuni histologice pentru
scopuri didactice, suporturi pentru ştampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri,
trafaleţi, folii din hârtie sau plastic cu control
al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de peşte pentru papetărie sau
de uz casnic, etichete din hârtie sau carton,
registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate

din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale
de căptuşire din hârtie sau carton/umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, aparate de biguit hârtia (rechizite
de birou), benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor
și a băuturilor, ecusoane cu nume (articole
de birou), panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), ilustraţii, placarde din hârtie sau
carton, suporturi pentru farfurie din hârtie, folie
din plastic pentru împachetat, ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, pungi de plastic pentru depozitarea
deşeurilor animale, materiale plastice pentru
modelaj, plastilină pe bază de polimer, portrete,
timbre poştale, cărţi poştale, postere, orare
tipărite, materiale tipărite, publicaţii tipărite,
cupoane tipărite, partituri muzicale tipărite,
cilindru pătură pentru imprimantă, nu din
material textil, reglete pentru tipografi, forme de
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tipar, caractere tipografice, seturi de imprimare,
portabile (rechizite de birou), tipărituri (gravuri),
prospecte, perforatoare (rechizite de birou),
mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), hârtie de orez,
role pentru maşinile de scris, radiere din cauciuc,
articole pentru şcoală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ştampile de sigilare, ceară
de sigilare, maşini de sigilare pentru birou,
compuşi de sigilare pentru papetărie, sigilii
cu pecete, sigilii (ştampile), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, şabloane
pentru croitorie, foi din celuloză reciclată pentru
împachetat, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărţi
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă/hârtie igienică, prosoape din
hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii
de transfer (decalcomanii)/decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea şi
numărarea banilor, caractere (numere şi litere)/
litere (caractere), panglici pentru maşina de
scris, taste pentru maşina de scris, maşini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, folii din vâscoză pentru împachetat,
washi, hârtie cerată, panou din fibre de celuloză
(papetărie), hartie din fibre de celuloză, hârtie
de împachetat/hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tabliţe de
scris, cărţi de scris sau de colorat, cretă de
scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, coperți de protecție pentru cărți, cărți de
colorat (tipărite).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,

umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese
şi îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpinişti, genţi
pentru camping, pungi (plicuri, săculeţi) din piele,
pentru ambalat, genţi pentru sporturi, genţi, genţi
de plajă, zăbale pentru animale (harnaşament),
ochelari pentru cai (harnaşament), cutii din
piele sau carton imitaţie de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnaşament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărţile de vizită, crupoane
(părţi din pielea brută), etuiuri pentru carduri
(portofele pentru carduri), tocuri din piele sau
carton imitaţie de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare/carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poşete din
zale, piele de căprioară, alta decât cea pentru
curăţat/piei de căprioară, altele decât cele pentru
curăţat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de
compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferinţă/mape de conferinţă, huse de protecţie
pentru animale, huse pentru şeile cailor, etuiuri
pentru cardurile de credit (portofele), piei finisate,
sisteme de prindere pentru şei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
viţel, mânere pentru sacoşele de cumpărături,
căpestre, rame pentru genţile de mână, genţi
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, raniţe, beţe de drumeţie/beţe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitaţie de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, şnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitaţie de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitaţie de pile), geamantane motorizate,
beţe de alpinism/alpenştocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botniţe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru şeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poşete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru şcoală), hăţuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, şei de călărie, rucsacuri/
genţi de spate, oblâncuri de şa, coburi pentru
şei, valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor,
şelărie, ghiozdane şcolare/genţi pentru şcoală,
sacoşe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
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pentru transportul bebeluşilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scăriţe,
părţi din cauciuc pentru scăriţe, scăriţe, curele
pentru echipamentul soldaţilor, curele din piele
(şelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roţi,
tefilin (filacterii), genţi de scule, goale, pieptare
(harnaşament), cufere de voiaj, genţi de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, beţe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genţi de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, sacoşe de
cumpărături cu roţi, cravaşe, marsupii pentru
cărat copiii.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut, bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit(ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice şi
neelectrice, sticle, boluri(bazine)/bazine(boluri),
cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie,
cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz casnic,
tocătoare pentru pâine, cutii pentru pâine,
mânere pentru mături, mături, articole de periat,
materiale pentru fabricarea periilor, perii, perii
pentru încălţăminte, perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor, perii pentru curăţarea
rezervoarelor şi containerelor, găleţi/vedre, găleţi
realizate din împletituri, difuzoare de uleiuri
parfumate, altele decât bețișoarele parfumate,
electrice sau neelectrice, coşuri pentru scutece
folosite, recipiente de unică folosință din folie
de aluminiu, de uz casnic, tuburi pentru curățat
usturoi, dispozitive pentru presat tubul de pastă
de dinți, dispozitiv de turnat vin, vase de
mâncare pentru animale de casă, vase de

mâncare pentru animale de casă, automate,
dispozitive de încălzire a lumânărilor, electrice
și neelectrice, șervete de bucătărie, pipete
pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/
piei de căprioară pentru curăţat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente
chinezeşti, beţişoare pentru mâncat, site de
strecurat(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea(articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni, piepteni
electrici, pungi pentru ornat pentru cofetari
(pungi pentru cofetărie), recipiente pentru
uz casnic sau de bucătărie, forme pentru
copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi), borcane
pentru fursecuri, seturi de oale pentru gătit,
ţepuşe metalice pentru gătit, oale de gătit,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băutde sport,
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pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/
lăzi de gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut/
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă,
separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle/butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de grădinărit,
prese pentru usturoi(ustensile de bucătărie),
baloane de sticlă(recipiente)/fiole (recipiente),
butelci din sticlă(recipiente), borcane din
sticlă(damigene), dopuri din sticlă, sfere
decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată sau
semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor, acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,

ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice
pentru servirea băuturilor, perii pentru abajururi,
pieptăţi cu dinţirari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri
de salată, cleşti pentru salată, solniţe cu
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orificii pentru presărare/solniţe tip vas, bureţi
abrazivi pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare,
linguri-cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră
abrazivă/lavete pentru curăţare, perii pentru
frecat, servicii (veselă), polonice pentru servire,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile
de bărbierit/suporturi pentru periile de bărbierit,
şanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi de
pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători(ustensile de uz casnic), plăci cu
denumiri de firme din porţelan sau sticlă, sifoane
pentru apă carbonatată, perii pentru ceara de
schiuri, absorbante de fum pentru uz casnic,
cutii de săpun, dozatoare de săpun, savoniere/
vase pentru săpun, boluri pentru supă, spatule
pentru bucătărie, seturi de condimente, suporturi
pentru bureţi, bureţi pentru uz casnic, stropitori,
suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile,
statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă, lână de oţel pentru curăţare, cratiţe
(acoperite), site/strecurători pentru uz casnic,
paie pentru băut/paie pentru băut, zaharniţe,
cleşti pentru zahăr, seringi pentru udarea florilor
şi plantelor/stropitori pentru udarea florilor şi
plantelor, suporturi pentru şerveţele de masă,
farfurii pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau din material textil, articole
de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi
lingurile, halbe/căni înalte cu capac, perii de
smolit, cu coadă lungă, cutii pentru ceaiuri,
servicii de ceai(articole de masă), infuzoare de
ceai/infuzoare în formă de bilă pentru ceai,
strecurători de ceai, huse pentru ceainice,
suporturi pentru plicurile de ceai, ceainice,
recipiente termoizolante pentru alimente, prese
pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj/
genţi de cosmetice dotate, dozatoare pentru
hârtia de toaletă/igienică, bureţi pentru toaletă,
ustensile pentru toaletă, suporturi pentru hârtia
de toaletă/igienică, periuţe de dinţi, periuţe
de dinţi, electrice, suporturi pentru scobitori,
scobitori, prese pentru tortilla, neelectrice
(ustensile pentru bucătărie), bare şi inele pentru
prosoape/bare şi inele pentru prosoape, tăvi
din hârtie, pentru uz casnic, tăvi pentru uz
casnic, suporturi pentru vasele fierbinţi(ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, urne
pentru băutură, neelectrice, ustensile pentru
uz casnic, vaze, farfurii pentru legume, vase
din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă,
fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele
utilizate la produsele textile, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, neelectrice, scânduri
pentru spălarea rufelor, ligheane/ciubere pentru
spălarea rufelor, coşuri pentru deşeurile din
hârtie, aparat cu jet de apă pentru curăţarea
dinţilor şi a gingiilor, dispozitive de udare/

dispozitive de stropit, stropitori, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat piele.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun, aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea
pe coardă(echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de Crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de biliard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism/
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de Crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept(aparate de exerciţii)/aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de Crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice Crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de Crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit/nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
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(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot(articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi Matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse
cu percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii
fizice, piñatas, baloane pentru petreceri, mingi/
bile de joacă, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),

mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie cu
telecomandă, panglici pentru gimnastică ritmică,
jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe de
pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru bicicletele
staţionare de antrenament, colofoniu utilizat
de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu velă pentru
windsurf, machete de vehicule la scară, seturi
de machete la scară (jucării), momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, scutere (jucării),
lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie, piei
de focă (învelitori pentru schiuri), apărători de
tibie (articole sportive), fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, legături pentru schiuri, schiuri,
popice, popice (jocuri), praştii (articole sportive),
tobogane (obiecte de divertisment), praştii
(articole sportive), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare
de antrenament, corzi pentru rachete, jucării
umplute, schiuri nautice, legături pentru placa de
surf, plăci de surf, piscine (articole de joacă),
plăci de înot, centuri de înot, veste de înot,
saltele gonflabile pentru piscine, leagăne, mese
de tenis de masă, ţinte pentru tragere, ursuleţi
de pluş, plase de tenis, tunuri pentru mingile
de tenis, măşti de teatru, pistoale de jucărie,
pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, machete de jucărie,
case de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf, sănii
pentru scheleton, figurine de jucărie, roboţi de
jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video,
aripioare de înot, schiuri de apă, curele pentru
ridicarea greutăţilor (articole sportive), genți
special concepute pentru plăci de surf, jucărie
senzorială antistres.
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare,
pastă de ardei conservată, albumină pentru uz
culinar, lapte de albumină/proteine din lapte,
alginaţi pentru uz culinar, lapte de migdale pentru
uz culinar, lapte de migdale, băuturi pe bază de
lapte de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete/pastă
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de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge/cârnaţi cu sânge,
ulei de oase, comestibil, preparate pentru
fabricarea bulionului, fiertură/bulion, concentrate
de fiertură/concentrate de bulion, bulgogi, unt,
cremă de unt, nuci glasate, caviar, mezeluri,
brânză, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar, unt
de nucă de cocos, nucă de cocos, deshidratată,
grăsime din nucă de cocos, ulei de nucă de
cocos alimentar, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, computuri,
lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ
(corn dogs), chiftele din brânză de vaci, compot
de merişoare, raci, nu vii, smântână (produse
lactate), crochete, crustacee, nu vii, fructe
cristalizate/fructe glazurate, lapte bătut, curmale,
ouă, larve de furnici comestibile, pregătite,
ulei de măsline extravirgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conservă, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, icre de peşte, preparate,
produse alimentare pe bază de peşte, nuci
condimentate, carne uscată prin îngheţare/carne
liofilizată, legume uscate prin îngheţare/legume
liofilizate, fructe, conservate, fructe, înăbuşite,
jeleuri de fructe, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hotdog,
humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), lapte de
iapă fermentat/cumâs, untură, alge de mare,
conservate, lecitină pentru uz culinar, suc de
lămâie pentru uz culinar, linte, conservată, ulei
alimentar din seminţe de in, pate de ficat/pastă
de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri de cartofi
cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei de porumb
alimentar, margarină, marmeladă, carne, piftie
din carne, extracte din carne, carne, conservată,
carne, la conservă, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte şi fructe (milkshake), fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de ouă
non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe bază
de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz, uleiuri
alimentare, ulei de măsline alimentar, măsline,
conservate, inele de ceapă, ceapă, conservată,

stridii, nu vii, ulei din sâmburi de palmier
alimentar, ulei de palmier alimentar, unt de
arahide, lapte de arahide pentru uz culinar, lapte
de arahide, băuturi pe bază de lapte de arahide,
arahide, preparate, mazăre, conservată, pectină
pentru uz culinar, murături, polen preparat
ca produs alimentar, porc, chipsuri de cartofi,
chiftele din cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe
bază de cartofi, păsări de curte, nu vii, pudră
de ouă, lapte praf, creveţi, nu vii, pastă de
fructe presate, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă
alimentar, cheag, lapte de orez, lapte de orez
pentru uz culinar, lapte fermentat gătit, somon,
nu viu, cărnuri sărate, peşte sărat, sardine,
nu vii, varză murată, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
castraveţi de mare, nu vii, extracte din alge
de mare alimentare, seminţe, preparate, ulei
de susan alimentar, moluşte, nu vii, creveţi,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte
de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conservă,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume, agar-
agar pentru scop culinar, moluşte, nu vii, brânză
quark, brânză cottage, băuturi pe bază de acid
lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir glasat,
ghimbir, conservat, ghimbir murat.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de îngheţată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă îngheţată),
sirop de agave (îndulcitor natural), ienibahar,
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pastă de migdale, produse de cofetărie cu
migdale, anason, sos de mere (condiment),
preparate aromatice alimentare, cafea artificială,
praf de copt, sodă alimentară(bicarbonat de
sodiu pentru gătit)/bicarbonat de sodiu pentru
gătit (sodă alimentară), baozi, făină de orz,
mix pentru clătite sărate, făină de fasole,
oţet din bere, bibimbap (orez amestecat cu
legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi/fursecuri, pâine, chifle
de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort/aluat
de tort, glazură de tort(glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri(produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins
pe pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste
de întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci
învelite în ciocolată, chow-chow (condiment),
chutney (condiment), scorţişoară (mirodenie),
cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi din cacao
cu lapte, băuturi pe bază de cacao, arome de
cafea, cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi
pe bază de cafea, condimente, produse de
cofetărie pentru decorarea pomilor de crăciun,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahar, sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină
de porumb/făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare(condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane, orz
măcinat, ovăz măcinat, curry(mirodenie), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert(produse
de cofetărie), aluat, sosuri pentru salată, dulce
de leche (dulceaţă de lapte), esenţe pentru
produsele alimentare, cu excepţia esenţelor
eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi pentru
paste, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
pentru torturi/prăjituri, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul/
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate

prin îngheţare, având ca principal ingredient
pastele/feluri de mâncare liofilizate, având ca
principal ingredient pastele, jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în proteine, hominy(boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hotdog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială, gheaţă
pentru băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă,
ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu
cele medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup
(sos), clătite kimchi, ferment, seminţe de
inpentru uz culinar (asezonare), lemn dulce
(produse de cofetărie), lipii pe bază de
cartofi, dropsuri(produse de cofetărie)/pastile
(produse de cofetărie), macaroane, macarons,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină nerafinată/făină ,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru uz casnic, sosuri pentru carne, usturoi
mărunţit(condiment), mentă pentru produse
de cofetărie, mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, glazură oglindă, melasă alimentară,
musli, făină de muştar, muştar, îndulcitori
naturali, mâncăruri preparate pe bază de tăiţei,
noodles, făini de nuci, nucşoară, făină de ovăz,
alimente pe bază de ovăz, terci de ovăz, clătite
sărate, onigiri, zahăr de palmier, clătite, hârtie
comestibilă, paste, sos pentru paste, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
aluat de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte),
produse de cofetărie cu arahide, pelmeni,
piper, bomboane mentolate, boia (asezonare),
pesto, biscuiţi petit-beurre, petits fours, piccalilli,
plăcinte, pizza, floricele de porumb, făină
de cartofi, pudre pentru fabricarea îngheţatei,
praline, propolis/clei de albine, budinci, quiche
(tartă), quinoa, procesată, ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă
de orez, pastă de orez pentru uz culinar,
hârtie de orez comestibilă, gustări pe bază
de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1326

susan(produse de asezonare), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe
şi seminţe brute şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, ierburi proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băutri pentru
animale, malţ, alge, neprocesate, pentru consum
uman sau animal, algarovilla pentru consum
animal, migdale (fructe), plante de aloe vera,
anşoa, viu, hrană pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor/preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, animale vii,
nisip aromat(aşternut) pentru animalele de
companie, aranjamente din fructe proaspete,
anghinare, proaspătă, deşeuri de trestie de
zahăr (materie primă), scoarţe brute, orz,
fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă, fructe de
pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, tărâţe, terci de
tărâţe pentru consum animal, animale pentru
împerechere, hrişcă, neprocesată, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor,
pentru consum animal/produse reziduale din
cereale pentru consum animal, seminţe de
cereale, neprocesate, castane, proaspete,
produse masticabile comestibile pentru animale,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci
de cocos, copră, raci, vii, crustacee, vii,

castraveţi, proaspeţi, os de sepie pentru păsări,
deşeuri distilate pentru consum animal, biscuiţi
pentru câini, borhot, preparate pentru păsările
ouătoare, ouă pentru incubaţie, fertilizate, icre
de peşte, peşte, viu, făină de peşte pentru
consum animal, momeală de pescuit, vie,
făină de in (nutreţ), bulbi de flori/bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, nutreţ/
hrană pentru animale/furaj, fructe, proaspete,
reziduuri de fructe(tescovină)/tescovină, ierburi
de grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunţe
(cereale), grăunţe pentru consum animal,
struguri, proaspeţi, şroturi pentru păsări, fân,
alune de pădure, proaspete, heringi, vii, conuri
de hamei, hamei, insecte comestibile, vii, boabe
de ienupăr, crap koi (crap japonez), viu, nuci
de cola, praz, proaspăt, lămâi, proaspete,
linte, proaspătă, lăptucă, proaspătă, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, seminţe de incomestibile, neprocesate,
aşternut pentru animale, aşternut de turbă,
homari, vii, boabe de roşcove, în formă brută,
porumb, turtă de porumb pentru vite, malţ
pentru fabricarea berii şi distilare, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
animale de menajerie, spori de ciuperci pentru
înmulţire, ciuperci, proaspete, midii, vii, urzici,
nuci, neprocesate, moluşte, vii, momeală de
pescuit uscată prin înghețare, flori comestibile,
proaspete, ghimbir proaspăt, boabe de soya,
proaspete, plante de cannabis, cannabis,
neprocesat, ovăz, turtă de oleaginoase/
turtă pentru vite, măsline, proaspete, ceapă,
proaspătă, portocale, proaspete, stridii, vii,
arbori de palmier, palmieri (frunzele arborelui
de palmier), făină de arahide pentru animale,
turtă de arahide pentru animale, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei(plante),
hrană pentru animalele de companie, conuri
de pin, plante, plante, uscate, pentru decorare,
polen (materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări
de curte, vii, quinoa, neprocesată, turtă de
rapiţă pentru vite, reziduuri din cazan, după
distilare, rubarbă, proaspătă, făină de orez
pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
consum animal, tufe de trandafiri, plută brută,
secară, somon, viu, sare pentru vite, hârtie
de culoare nisipului(aşternut) pentru animalele
de companie, sardine, vii, castraveţi de mare,
vii, seminţe germinate pentru uz botanic,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, susan comestibil, neprocesat, moluşte,
vii, arbuşti/tufe, ouă de viermi de mătase,
viermi de mătase, spanac, proaspăt, languste,
vii, dovleci, proaspeţi, nutreţ de grajd pentru
animale, strat de protecţie din paie, aşternut
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din paie, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal, trestie de zahăr, ştiuleţi de
porumb dulce neprocesat (decojiţi sau întregi),
arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de arbori,
ton, viu, turbă, naturală/gazon, cherestea brută,
cherestea netăiată, dovlecei, proaspeţi, legume,
proaspete, plante de viţă de vie, grâu, germeni
de grâu pentru consum animal, aşchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, coroane din
flori naturale, drojdie pentru consum animal.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, preparate pentru
fabricarea apei gazoase, apă gazoasă, băuturi
din aloe vera, nealcoolice, aperitive, nealcoolice,
vin de orz (bere), bere, must de bere,
cocktail-uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe/
suc de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
bere de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, apă lithia
(bogată în litiu), bere de malţ, must de
malţ, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice aromatizate cu cafea, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, sirop de
migdale, pastile pentru băuturile efervescente,
pulberi pentru băuturile efervescente, băuturi
sportive bogate în proteine, băuturi pe bază
de orez, altele decât substituenţii de lapte,
sarsaparilla (băuturi nealcoolice), sifon, şerbeturi
(băuturi)/sorbeturi (băuturi), smoothie-uri, apă
carbogazoasă, băuturi răcoritoare, băuturi pe
bază de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roşii(băutură), sucuri de
legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din zer.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, hârtie absorbantă pentru pipele de
tutun, scrumiere pentru fumători, pachete cu
hârtii pentru ţigări, tutun de mestecat, cuţite
pentru trabucuri, carcase pentru trabucuri,
suporturi pentru trabucuri, muştiucuri pentru
ţigări, filtre pentru ţigări, tabachere, muştiucuri
pentru ţigări, hârtie pentru ţigări, ţigări care
conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri
medicale, ţigări, cigarillos, trabucuri, ţigări
electronice, pietre pentru aprindere, arome,

altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
ţigările electronice, narghilea, recipiente cu gaz
pentru brichetele de trabucuri, ierburi pentru
fumat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în
condiţiile de umiditate prescrise, brichete pentru
fumători, soluţii lichide pentru ţigările electronice,
suporturi pentru chibrituri, cutii de chibrituri,
chibrituri, muştiucuri pentru suporturile de ţigări,
vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători,
instrumente de curăţat pipele de tutun, rafturi/
suporturi pentru pipele de tutun, maşini de
buzunar pentru rularea ţigărilor, tutun de prizat,
cutii pentru tutunul de prizat, scuipători pentru
utilizatorii de tutun, muştiucuri din chihlimbar
pentru suporturile de trabucuri şi ţigări, tutun,
pungi cu tutun, pipe de tutun, borcane de tutun.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri din clasele 01, 02, 03,
05, 16, 18, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 34 cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amânuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzare de
produse, al cataloagelor de comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
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profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, negocierea şi încheierea de tranzacţii
comerciale pentru terţi, negocierea contractelor
de afaceri pentru terţi, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terţi, închiriere de echipamente şi
maşini de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de

bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerţ
online cu amănuntul online pentru filmele şi
muzica descărcabilă şi preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
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în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-uri
pentru terţi.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, transportul
aerian, închirierea de aeronave, închirierea
de motoare de aeronave, transportul cu
ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
transportul cu barja, închirierea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, depozitarea de
ambarcaţiuni, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate, servicii
de folosire în comun a autovehiculelor, cărăuşie,
umplerea bancomatelor cu numerar, servicii
de şoferie, colectarea de bunuri reciclabile
(transport), servicii de curierat(mesaje sau
mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare,
livrarea bunurilor prin comandă poştală,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor
de scufundare, închirierea costumelor de
scufundare, furnizarea de direcţii de deplasare
în scopuri de călătorie, închirierea de vitrine de
vin electrice, distribuirea de energie electrică,
însoţirea turiştilor, transportul cu feribotul,
livrarea de flori, francarea corespondenţei,
închirierea congelatoarelor, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii de
agenţie de transport (expediere (Am, ))/servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare,
închirierea de tractoare, furnizarea de informaţii
despre trafic, transportul cu tramvaiul, servicii
de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, transportul prin conducte,

transport, transportul turiştilor, transportul şi
depozitarea deşeurilor/transportul şi depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport,
rezervări de transport, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, informaţii despre
transport, logistica transporturilor, transportul
de mobilier, rezervări de călătorie, salvare
subacvatică, descărcarea încărcăturilor, servicii
de remorcare în cazul avarierii vehiculelor,
închirierea de vehicule, închirierea de portbagaje
cu montare pe capota vehiculului, închirierea de
depozite, alimentarea cu apă, distribuirea apei,
închirierea scaunelor cu rotile, împachetarea
bunurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial,
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, analiză pentru
exploatarea câmpurilor petroliere, servicii
de arhitectură, consultanţă în arhitectură,
autentificarea lucrărilor de artă, cercetare
bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), servicii de cartografie, analiză
chimică, cercetare chimică, servicii de
chimie, studii clinice, însămânţarea norilor,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
proiectarea de decoraţiuni interioare, amenajare/
design interior, digitalizarea documentelor
(scanare), proiectarea de rochii, duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
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monitorizarea electronică a activităţii cărţilor
de credit pentru a detecta furtul de identitate
prin intermediul internetului, audit energetic,
inginerie, sondaje geologice, prospecţiuni
geologice, cercetare geologică, design de arte
grafice, analiza scrisului de mână (grafologie),
găzduirea site-urilor (site-uri web), proiectare
industrială, consultanţă în domeniul tehnologiei
informaţiei (IT), furnizarea de informaţii în
legătură cu tehnologia calculatoarelor şi
programare prin intermediul unui site web,
instalarea de software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea internetului, expertize
topografice, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, cercetare mecanică, informaţii
meteorologice, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
accesul neautorizat sau încălcarea securităţii
datelor, efectuarea copiilor de siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei,
prospectarea petrolului, sondaje referitoare
la câmpurile petroliere, testarea sondelor
petroliere, servicii externalizate furnizate în
domeniul tehnologiei informației, închiriere de
contoare pentru înregistrarea consumului de
energie, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind tehnologie pentru tranzacții de comerț
electronic, servicii de autentificare a utilizatorilor
folosind o tehnologie de conectare unică
pentru aplicații software online, proiectarea
ambalajelor, cercetare în domeniul fizicii,
platforma ca serviciu (PAAS), dezvoltare de
platforme de calculatoare, design de cărți
de vizită, cercetare științifică și tehnologică
în domeniul dezastrelor naturale, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere,
a gazului și miniere, cercetare științifică
și tehnologică referitoare la cartografierea
brevetelor, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare în domeniul
sudurii, cercetare medicală, design grafic pentru
materialele promoţionale, controlul calităţii,
evaluarea calităţii lemnului pe picior, evaluarea
calităţii lânii, recuperarea datelor de pe
calculator, cercetarea şi dezvoltarea de produse
noi pentru terţi, cercetare în domeniul protecţiei
mediului, furnizarea de informaţii ştiinţifice,
consiliere şi consultanţă cu privire la reducerea
emisiilor de carbon, servicii de laboratoare
ştiinţifice, cercetare ştiinţifică, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SAAS),

dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, stilizare (proiectare industrială),
topografie, cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice,
scriere tehnică, consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
testarea materialelor, testarea materialelor
textile, explorare subacvatică, deblocarea
telefoanelor mobile, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, planificare urbană,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, analiza apei, prognoze meteorologice,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de lounge cu
narghilea, servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dispersarea de fertilizatori şi alte
substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe
cale aeriană, servicii de medicină alternativă,
creşterea animalelor, îngrijirea animalelor,
servicii de acvacultură, servicii de aroma terapie,
servicii de inseminare artificială, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de bănci
de sânge, perforarea trupului (body piercing),
chiropractică, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, depilarea
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cu ceară, închirierea de echipamente pentru
ferme, servicii de viticultura, consultanţă în
domeniul viticulturii, servicii de fertilizare in
vitro, aranjamente florale, servicii de grădinărit,
implanturi de păr, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, îngrijirea sănătăţii,
servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
horticultură, cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de tip hospice, servicii de spitaliceşti,
servicii de bănci de ţesuturi umane, închiriere
de animale pentru scopuri de grădinărit,
închiriere de stupi de albine, terapie asistată
cu animale, servicii de analize medicale în
scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), grădinărit peisagistic, proiectare
peisagistică, îngrijirea gazonului, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
prestate de opticieni, servicii de ortodonţie,
îngrijire paliativă, servicii de control al
dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, îngrijirea animalelor de
companie, consiliere farmaceutică, fizioterapie/
terapie fizică, servicii de pepinieră, servicii
de chirurgie plastică, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog,
servicii de baie publică în scopuri igienice,
servicii de reîmpădurire, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case
de odihnă, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de saună, servicii
de solarii, terapie logopedică, tatuare, servicii
de telemedicină, servicii de terapie, tratarea
arborilor, plantarea arborilor pentru reducerea
emisiilor de carbon, servicii de băi turceşti,
exterminarea dăunătorilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, asistenţă
veterinară, servicii de machiaj, distrugerea
buruienilor, realizarea coroanelor, consiliere
alimentară și nutrițională, închiriere de roboți
chirurgicali.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, consultanţă în astrologie,
îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
înmormântare, servicii de cartomanţie, însoţire/
escortare în societate (însoţire), închirierea

articolelor de îmbrăcăminte, managementul
drepturilor de autor, servicii de crematoriu,
servicii matrimoniale, servicii de agenţii de
detectivi, servicii de plimbare a câinilor,
servicii de îmbălsămare, închirierea rochiilor
de seară, închirierea alarmelor de incendiu,
închirierea extinctoarelor de incendiu, stingerea
incendiilor, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere în perioada
de doliu, servicii de salvamari, servicii
juridice în domeniul migraţiei, servicii de
interpretare a cărţilor de tarot, auditare a
conformității de reglementare, auditare a
conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, previziuni astrologice, servicii
de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), inspecţia fabricilor în scopuri de
siguranţă, consultanţă în proprietate intelectuală,
asistenţă în îmbrăcarea kimonoului, închirierea
numelor de domenii pe internet, cercetare
juridică, servicii de pregătire a documentelor
juridice, administrarea juridică a licenţelor,
servicii juridice in în legătură cu negocierea
contractelor pentru terţi, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, investigaţii
privind persoanele dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii de reţele de socializare
online, deschiderea încuietorilor de siguranţă,
organizarea întâlnirilor religioase, servicii de
gardă de corp, investigaţii privind trecutului
persoanelor, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale,
petsitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), consultanţă în
ceea ce priveşte securitatea fizică, planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea
numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale, oficierea
ceremoniilor religioase, închirierea de seifuri,
scanarea bagajelor din motive de securitate,
consultanţă spirituală, urmărirea bunurilor furate.

───────
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(210) M 2021 02284 (111)177157
(151) 19/03/2021
(732) UPSTAIRES RESIDENCE

S.R.L., STRADA STL VALENTIN
MERISESCU NR. 1, JUDEȚUL
GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

UPSTAIRS
RESIDENCE Târgu-Jiu

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 07.01.24;
05.05.20; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, gri,
verde, maro, bej, negru,

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02285 (111)177158
(151) 19/03/2021
(732) PANIDEAL S.R.L., PREL.

BUCURESTI NR. 174, JUD.
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Atât de bune cum se spune
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, produse din
carne preparate, produse din carne congelată,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
cârnați, cârnați afumați, cârnați cruzi, cârnați
conservați, cârnați chorizo, cârnați polonezi
kielbasa, carne pentru cârnați, cârnați din carne
de pui, caltaboși (cârnați), cârnați de pește,
cârnați vegetali, mațe pentru cârnați, naturale
sau artificiale, șuncă, slănină de porc (burtă)
la grătar (samgyeopsal), carne de vită tăiată
și condimentată, friptă la grătar (bulgogi), tobă,
carne tocata, cotlete de porc, ceafa porc
afumata, pulpa porc, file de porc, carne de
porc, jumări de porc, friptură de porc, pastramă
de porc, șorici de porc umflat, carne de porc
conservată, carne de vită, tocană de vită, friptură
de vită, burtă de vită, carne de vită preparată,
carne de vită feliată, pastramă din carne de
vită, chiftele din carne de vită, carne de vită
sărată și conservată (corned beef), grăsime din
carne de vită, felii de carne de oaie, produse
din carne de miel, miel preparat, pui la grătar
(yakitori), fileuri de pește la grătar, mezeluri,
mezeluri vegetariene, pârjoale din carne, găluște
(din carne), pateuri din carne, extracte din
carne, concentrat din carne de vacă, conserve
din carne de vânat, chiftele din carne de pui,
hamburgeri din carne de pui, pateuri din carne
de pui, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, produse confiate din carne de
rață, grăsime din carne de vită (pentru alimente),
extrase aromate din friptură de carne de vită,
mâncăruri preparate constând în principal din
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carne de vânat, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri preparate obținute din carne de pui
(care conțin în principal carne de pui), alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai
mare parte din carne, carne de vânat, mâncăruri
preparate care constau integral sau în principal
din vânat, mici proaspeti.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din carne si extracte din carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse din carne si extracte din carne,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, prezentarea produselor
din carne si extracte din carne prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații despre
produse din carne si extracte din carne,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la carne si extracte din carne,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse din
carne (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 02286 (111)177159
(151) 19/03/2021
(732) SC STINOR PROD COM SRL,

VICOVU DE SUS NR. 849B,
JUDEȚUL SUCEAVA, VICOVU DE
SUS, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

GEMENII

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
2347C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 02288 (111)176727
(151) 19/03/2021
(732) ASOCIATIA CLUB ,,AMERICAN

GIANT HOMER'', SAT BĂLĂNEȘTI
NR. 127, JUDEȚUL BUZĂU, COM.
COZIENI, BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA COLUMBOFILĂ
CLUB A.G.H. „AMERICAN
GIANT HOMER” ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 01.01.03;
26.01.04; 27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:bej, ocru, galben,
auriu, alb, negru, gri, albastru, verde
închis

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

și management, furnizare de informații și
consiliere, organizare și coordonare de vânzări,
servicii de agenții de import și export, servicii de
gestionare a vânzărilor, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri, cronică publicitară,
editare post-producție de publicitate și reclame,
editare și actualizare de texte publicitare,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
furnizare de informații de marketing prin
site-uri web, marketing pentru evenimente,
organizare prezentari si târguri comerciale
în scopuri publicitare, organizare de lansări
de produse, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
promovare de evenimente speciale, promovarea
comercială, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicitate, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, reproducere de material publicitar,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
servicii de promovare, servicii de prezentare
a produselor către public, servicii de relații cu
publicul, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloace electronice,
servicii de târguri si expoziții comerciale, toate
aceste servicii sunt destinate columbofililor.
41. Activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de concursuri, competiții, întreceri
sportive columbofile interne şi internaţionale,
servicii oferite de ateliere de formare pentru
columbofili, servicii de cluburi de fani columbofili,
coordonare de cursuri prin corespondență,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru pentru columbofili, coordonare si
organizare de expoziții columbofile, editare
publicatii, cărți și recenzii in domeniul columbofil,
editare de înregistrări audio, editare de
înregistrări video, educație și instruire pentru
columbofili, furnizare de cursuri de formare
continuă in cresterea porumbeilor, pregătire,
educație și îndrumare în creșterea porumbeilor,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, îndrumare și
instruire în domeniul columbofil, management
de evenimente pentru cluburi columbofile,
organizare de competiții columbofile, organizare

35. Administrarea afacerilor, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
în materie de management, managementul
activităților comerciale, managementul relației
cu clienții, managementul și administrarea
afacerilor, organizare și coordonare de
întâlniri de afaceri, servicii de administrare
a afacerilor, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), administrare de
programe de schimburi culturale și educative,
furnizarea unui catalog online columbofil,
organizare de prezentări în scop mercantil,
comercial, prelucrare de date, sistematizare
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și coordonare de seminarii, simpozioane,
conferințe, expoziții și competitii columbofile,
organizare de prezentări cu porumbei utilitari,
calatori, voiajori cu scopuri comerciale
si publicitare, organizare de spectacole
columbofile vizuale, organizare de webinare
(instruire), pregătire și instruire în domeniul
columbofil, publicare de calendare de
evenimente columbofile, publicare de cărți
instructive, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de ziare,
cărți, reviste, brosuri, periodice, cataloage,
calendare, fotografii, almanahuri și jurnale,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
realizare, coordonare și organizare de seminarii ,
simpozioane columbofile, servicii de cluburi de
fani columbofili, servicii de instruire și formare
in domeniul columbofil, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, spectacole cu porumbei
calatori/voiajori (divertisment).

───────

(210) M 2021 02292 (111)177160
(151) 19/03/2021
(732) ROVE ECOMMERCE SRL,

BULEVARDUL NICOLAE
BALCESCU NR.2, BLOC L1,
SCARA A, AP.27, JUDEȚUL
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RoveZone
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de comerț online cu
produse pentru îngrijire animale, produse
îngrijire bebeluși, măști protecție, jucării, produse
protecția muncii, produse îngrijire corporală,
produse pentru cadouri, produse încălzire
corporală, produse pentru activități sportive,
produse activități aer liber, produse de uz casnic,

îmbrăcăminte și încălțămite, accesorii telefoane
și gadgeturi, accesorii auto, produse optică,
accesorii casă și grădină.

───────

(210) M 2021 02293 (111)177242
(151) 19/03/2021
(732) Lavenia Popescu, BULEVARDUL

UNIRII, BL. E2, AP.20, ET.4,
INTERFON 20, SECTOR 3,
BUCURESTI, 030044, ROMANIA

(540)

Londemoon
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Fotografie, editare video, editare de fotografii

───────

(210) M 2021 02296 (111)177301
(151) 19/03/2021
(732) SADELLI PRODCOM S.R.L.,

STR.CETĂŢII, NR.145, SAT
BIHARIA, JUD. BIHOR, BIHARIA,
BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

spri33
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
27.07.13

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi pe bază de vin
───────

(210) M 2021 02297 (111)177161
(151) 19/03/2021
(732) LIVINGVISION S.R.L., STR. ION

CREANGĂ NR. 52, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PFA, STR. PORII NR.152, SC.III,
AP.96, JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LIVING VISION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.09;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben
(R252G175B23), rosu (R238 G29
B67), portocaliu (R240G84B35), negru
(R35G31B32)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de agenție imobiliară, investiții
imobiliare, agenții imobiliare, servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, finanțarea
creditelor imobiliare, servicii fiduciare imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare,

managementul proprietăților imobiliare, acordare
de credite imobiliare, investiții în proprietăți
imobiliare, formare de consorții imobiliare,
consultanță privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de împrumuturi imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, servicii de brokeraj
de proprietăți imobiliare, servicii de gestiune a
investițiilor imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de consultanță privind proprietățile
imobiliare, închirieri de proprietăți (doar
proprietăți imobiliare), estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăți imobiliare), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, închirieri
de spații pentru birouri (imobiliare), colectarea
datoriilor aferente închirierii proprietăților
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
(doar proprietăți imobiliare), servicii de
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), administrare de bunuri imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, brokeraj cu
garanții reale imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, agenții de cazare
(proprietăți imobiliare), gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, consultanță financiară
privind investițiile imobiliare, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, investiții de capital
în proprietăți imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, evaluarea
financiară a proprietății personale și imobiliare,
achiziție de proprietăți imobiliare (în numele
terților), servicii de consiliere privind evaluarea
proprietăților imobiliare, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare
și clădirile, servicii de informații computerizate
privind proprietățile imobiliare, servicii financiare
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru bunurile
imobiliare, servicii de tip garanţie (escrow)pentru
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bunuri imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale, servicii
de finanțare privind dezvoltarea proprietăților
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, evaluare de
cereri de despăgubire pentru proprietățile
imobiliare, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere privind
investițiile în proprietăți imobiliare, intermediere
privind proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, servicii de asigurări cu privire la
bunuri imobiliare, servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de clădiri,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
terenuri, servicii de administrare a proprietăților
imobiliare în domeniul horticulturii, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare
(în numele terților), servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul agriculturii, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, servicii de cesiune
de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru malluri de cumpărături, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru locații
pentru divertisment, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea

pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, administrarea afacerilor financiare,
servicii financiare privind afacerile, coordonarea
afacerilor financiare online, servicii de informații
computerizate privind afacerile financiare,
servicii de planificare imobiliară (organizare de
afaceri financiare), credite ipotecare, brokeraj
de credite, administrare de credite, intermediere
de credite, gestionare de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, intermediere
de credite personale, acordare de credite
punte, finanțare de credite punte, acordare de
credite ipotecare, acordare de credite temporare,
finanțare pentru credite comerciale, finanțare de
credite comunitare, garanții reînnoibile pentru
credite, acordare de credite industriale, acordare
de credite comerciale, brokerajul creditelor de
carbon, finanțarea creditelor pentru locuințe,
administrarea creditelor de export, organizare
de asigurare de credite, acordare de credite
de consum, intermediere de credite în rate,
credite ipotecare și brokeraj ipotecar, servicii
de intermediere de credite, acordare de
garanții pentru credite, acordare de credite
pentru casă, finanțare de credite în rate,
recuperare și colectare de credite, servicii de
evaluare a creditelor, finanțarea creditelor pe
termen scurt, servicii de agenții de evaluare
a creditelor, intermediere pentru acordarea
de credite comerciale, servicii de credite
pentru nevoi personale, credite garantate pentru
finanțarea garantării autovehiculelor, acordare
de finanțare pentru credite comerciale, servicii
de intermediere de credite auto, furnizare de
informații referitoare la credite, consultanță
financiară privind serviciile de credite, oferirea de
posibilități pentru împrumuturi și credite, servicii
de asigurare în materie de credite, servicii pentru
încheierea de asigurări pentru credite , servicii de
administrare pentru tranzacții legate de credite,
furnizare de informații referitoare la creditele
pentru studenți, acordarea de credite pentru
contracte de închiriere cu opțiune de cumpărare,
brokeraj de credite de compensare a emisiilor de
carbon, servicii de acordare de credite ipotecare
și brokeraj ipotecar, solicitare de informații și
consultanță în materie de credite, servicii de
acordare de credite ipotecare și de brokeraj
ipotecar, credite garantate pentru finanțarea
închirierii pe bază de contract a autovehiculelor,
credite garantate pentru finanțarea contractelor
de credit în rate pentru autovehicule, gestiunea
terenurilor, servicii de închiriere tip leasing
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de terenuri, finanțarea achizițiilor de terenuri,
servicii de achiziționare de terenuri, ipoteci
pentru proprietăți și terenuri, achiziții de terenuri
pentru închiriere, furnizare de informații privind
gestiunea terenurilor, furnizare de informații
privind închirierea de terenuri, servicii de agenții
sau brokeraj de închiriere de terenuri, servicii de
achiziții de terenuri (în numele terților), servicii de
agenții sau brokeraj de arendare sau închiriere
de terenuri, închiriere de spații comerciale,
închirieri de spații comerciale, leasing și
închirieri de spații comerciale, brokeraj ipotecar,
brokeraj imobiliar, brokeraj financiar, brokeraj
monetar, servicii de brokeraj, servicii de brokeraj
ipotecar, brokeraj de investiții financiare, brokeraj
cu ipoteci comerciale, brokeraj în domeniul
investițiilor, brokeraj de opțiuni comercializate,
servicii de brokeraj financiar, brokeraj de servicii
financiare, servicii ale caselor de brokeraj,
servicii ale agențiilor de brokeraj, brokeraj de
operațiuni la termen, brokeraj de asigurări pentru
proprietăți, servicii de agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, servicii de brokeraj financiar
în domeniul imobiliar, brokeraj de asigurări de
transport de bunuri.

───────

(210) M 2021 02298 (111)177541
(151) 19/03/2021
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011056, ROMANIA

(540)

VASTALOMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman.

───────

(210) M 2021 02299 (111)177162
(151) 19/03/2021
(732) ZUMBADORLAND S.R.L., SAT

BILGHEZ NR. 109, BIROU NR.2,
AT.1, JUD. SALAJ, COMUNA
NUŞFALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP.96,
FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

EDUKEEPING MUCH MORE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;

03.13.04; 03.13.24; 26.05.15
(591) Culori revendicate:galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Furnizare de cursuri educaționale,
închirierea de materiale educaționale, cursuri
de formare, organizare de cursuri de formare,
coordonare de cursuri de instruire, cursuri de
pregătire și de formare în domeniul apicol,
editare de cărți și recenzii, altele decât cele
publicitare, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
furnizare de publicații electronice, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care nu pot
fi descărcate, publicare de broșuri, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de cărți și reviste,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de documente, publicare de materiale
care pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare de
reviste pe internet, servicii de scriere pentru
bloguri, altele decât cele publicitare.

───────
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(210) M 2021 02300 (111)177302
(151) 19/03/2021
(732) CSABA-ATTILA SZABADHEGYI,

STR.TRANDAFIRILOR, NR.97B,
COMUNA BIHARIA, JUD. BIHOR,
SAT BIHARIA, BIHOR, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

AIRZEB
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), arzătoare, boilere și încălzitoare,
aprinzătoare, accesorii de reglare și siguranță
pentru instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru răcire și înghețare,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
instalații de uscare
19. Construcții nemetalice, construcții
nemetalice prefabricate, materiale de construcții
nemetalice, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, structuri și construcții
nemetalice transportabile, materiale și elemente
de construcție și edificare, nemetalice, smoală,
gudron, bitum și asfalt, piatră, rocă, argilă
și minerale, lemn și lemn artificial, pavaje
prefabricate, chit (tencuială), blindaje, nu din
metal.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și

întreținere, reparații și întreținere de clădiri,
instalare, întreținere și reparare hvac (încălzire,
ventilare și climatizarea aerului), lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, întreținere și reparare
de instalații solare, servicii de reparare a
schimbătoarelor de căldură, construcții de
instalații de energie geotermală, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
generatoare de energie electrică, instalare de
aparate pentru economisirea energiei, instalare
de sisteme cu energie eoliană, instalare de
sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locativ, instalarea sistemelor alimentate
cu energie solară, întreținere de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
reparare și întreținere de instalații pentru energie
eoliană, reparare și întreținere de instalații pentru
generarea de energie, reparații sau întreținere
de mașini și aparate de distribuție sau control al
energiei electrice.

───────
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(210) M 2021 02301 (111)177055
(151) 19/03/2021
(732) RURIS IMPEX S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 10, BLOC 317B,
PARTER, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR.94, BLOC
14, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

RURIS

(531) Clasificare Viena: 15.01.17; 27.05.01
(591) Culori revendicate:portocaliu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Aparate de pompare a apei și anume
hidrofoare.

───────

(210) M 2021 02304 (111)177585
(151) 20/03/2021
(732) DENTSIM AESTHETIC, STR.

ŞOSEAUA TUDOR VIANU, NR. 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DENTSIM AESTHETIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 02305 (111)177586
(151) 20/03/2021
(732) DENTSIM AESTHETIC, STR.

ŞOSEAUA TUDOR VIANU, NR. 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

DENTSIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică.

───────
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(210) M 2021 02306 (111)177587
(151) 20/03/2021
(732) DENTSIM AESTHETIC, STR.

ŞOSEAUA TUDOR VIANU, NR. 3,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PASSION FOR AESTHETIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 02308 (111)177469
(151) 24/03/2021
(732) E&I INGREDI SRL, SAT VOINICENI

NR. 48B, JUD. MUREŞ, CEUAŞU
DE CÂMPIE, 547148, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12, JUD.
MUREŞ, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

INGRES choco and more

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 27.05.17;
25.12.25; 26.11.07; 26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Acadele (dulciuri), alune trase în ciocolată,
arahide crocante, produse de cofetărie pe
bază de arahide, batoane alimentare pe bază
de cereale, batoane alimentare pe bază de
ciocolată gata de mâncat, batoane cu musli,
batoane de cereale, batoane de cereale și
batoane energizante, batoane de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, batoane de
nuga cu nuci pecan, batoane de nuga învelite
în ciocolată, batoane de ovăz, batoane dulci,
batoane dulci cu susan, batoane energetice pe
bază de cereale, batoane învelite în ciocolată,
batoane pe bază de cereale ca substituți
alimentari, batoane pe bază de ciocolată ca
substituți alimentari, batoane pe bază de grâu,
batoane pentru gustări conținând un amestec
de cereale, nuci și fructe uscate (produse
de cofetărie), baton dulce (dulciuri), băuturi
aromatizate cu ciocolată, băuturi cu aroma
de ciocolată, băuturi cu gheață pe bază de
ciocolată, băuturi din cacao gata preparate,
și băuturi pe bază de cacao, băuturi pe
bază de cacao, băuturi pe bază de ciocolată
care nu au la bază lactate sau legume,
bezele, biluțe de zahăr pentru cofetărie, biscuiți,
biscotti, biscuiți acoperiți cu ciocolată, biscuiți
conținând ingrediente cu aromă de ciocolată,
biscuiți crocanți, biscuiți de ciocolată, boabe
de cafea, bomboane, cacao, cafea, caramel,
caramele, ciocolată, covrigei, covrigi cu glazură
de ciocolată, covrigi glazurați cu ciocolată, creme
pe bază de ciocolată, dulciuri, fructe trase
în ciocolată, floricele de porumb învelite în
caramel, floricele de porumb învelite în caramel,
cu alune, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri, fursecuri parțial învelite în ciocolată,
fursecuri parțial învelite într-o glazură cu aromă
de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu aromă de
ciocolată, glazură de ciocolată, glazuri cu aromă
de ciocolată, înlocuitori de ciocolată, înghețată,
jeleuri, ciocolată cu lapte (băutură), cacao cu
lapte, migdale acoperite de ciocolată, nuga, ouă
de ciocolată, ouă de paști, prăjitură învelită în
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, prăjituri cu ciocolată, praline, praline cu
napolitană, praline de ciocolată, praline umplute
cu lichid, preparate pentru băuturi cu ciocolată,
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, produse de caramel, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
fructe, produse de cofetărie înghețate, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie nemedicinale care conțin ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite în
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ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, care conțin înlocuitor de ciocolată,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, învelite cu înlocuitor de ciocolată, produse
de cofetărie sub formă de tablete, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de patiserie
cu ciocolată, produse de patiserie, pudră de
ciocolată, sirop de ciocolată, tabletă de lapte
îndulcit, tablete, altele decât cele pentru uz
medical, tablete de ciocolată umplute, tablete
din spumă de zahăr, tablete (dulciuri), tablete
(nemedicinale) din glucoză pe bază de cafeină,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
trufe de ciocolată, trufe (produse de cofetărie),
vafe din ciocolată, vafe cu glazură de ciocolată,
zahăr caramelizat, acadele.

───────

(210) M 2021 02309 (111)177048
(151) 21/03/2021
(732) ANA-MARIA RĂDULESCU, STR.

ALEEA LILIACULUI BL. 6, SC.A,
AP 15, JUD. CARAŞ-SEVERIN,
CARANSEBEȘ, 325400, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA

(540)

PAFI'S

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 09.07.19;
11.01.05; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, furnizare
de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii oferite de restaurante, servicii oferite

de restaurante cu auto-servire, servicii oferite
de snack-bar-uri, servicii de bar, servicii oferite
de cafenele, servicii oferite de cantine, servicii
de catering de alimente şi băuturi, închirierea
aparatelor de gătit, servicii oferite de pensiuni,
servicii oferite de moteluri, servicii oferite
de hoteluri, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă.

───────

(210) M 2021 02311 (111)177163
(151) 22/03/2021
(732) VLAD FISCUTEAN, UNIRII, BL.

15, SC. 2, AP. 7, JUD. MUREŞ,
REGHIN, 545300, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Fiscutean
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, modele de design grafic
descărcabile, software de calculator, înregistrat
sau descărcabil, pentru publicitate, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru artă grafică, software
de dezvoltare a unui site web, software
pentru închirierea de spațiu publicitar pe site-
uri web, înregistrări video, servere video, benzi
video, filme video, înregistrate sau descărcabile,
ecrane video, echipamente video, digitalizoare
video, procesoare videocolor, clipuri video
preînregistrate, software de editare, înregistrat
sau descărcabil, software pentru editare,
înregistrat sau descărcabil, software pentru
editare audio, programe de calculator pentru
editare video, înregistrate sau descărcabile,
dispozitive electronice de editare a textelor,
controlere pentru editarea benzilor video,
aparatură pentru editarea imaginilor video,
proiectoare pentru editare de filme.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, litografii (obiecte
de artă), reproduceri de artă grafică, cărți cu
artă grafică, artă murală din carton în 3D, artă
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murală din hârtie în 3D, echipament pentru
educație/învățământ, manuale de instrucțiuni
pentru educație.
35. Marketing digital, marketing financiar,
marketing promoțional, marketing direct,
marketing afiliat, marketing imobiliar, informații
de marketing, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, plasare de personal
în domeniul design-ului, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, servicii de agenții de
publicitate, publicitate și marketing, publicitate
prin bannere, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în cinematografe, publicitate pentru
ascensoare, publicitate pe taxi, publicitate
prin corespondență, organizarea de publicitate,
servicii de publicitate digitală, promovare
(publicitate) de călătorii, publicitate directă
prin poștă, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pentru
pelicule cinematografice, servicii promoționale
de publicitate, publicitate cu răspuns direct,
promovare (publicitate) de concerte, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
consultanță privind publicitatea, publicitate
pentru cinematografe, publicitate în reviste,
consultanță privind publicitatea comercială,
publicitate pentru terți pe internet, servicii de
publicitate și reclamă, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate furnizate florarilor, servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate și
marketing, publicitate radio și de televiziune,
servicii de promovare și publicitate, servicii
de publicitate pentru arhitecți, servicii de
publicitate privind automobilele, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate de
exterior, dezvoltare de conceptii de publicitate,
servicii de reclamă și publicitate, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate
pentru recrutare de personal, negociere de
contracte de publicitate, servicii de publicitate
pentru bijuterii, cercetare de piață pentru
publicitate, colectarea de informații privind
publicitatea, servicii de cercetare privind
publicitatea, consultanță privind publicitatea
în presă, compilare de statistici privind
publicitatea, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, întocmirea de texte de
publicitate comercială, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, servicii de
publicitate privind lucrări publice, servicii de

publicitate privind serviciile financiare, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, servicii
de publicitate privind industria turismului,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță în afaceri privind publicitatea, servicii
de asistență privind publicitatea, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
informații privind publicitatea, difuzarea de date
privind publicitatea, furnizare de informații privind
publicitatea, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate promoțională pentru proiecte
de explorare, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate și de promovare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, servicii de intermediere referitoare la
publicitate, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, publicitate în sectorul transport
și livrare, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate pentru
industria literară, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, servicii de publicitate
comercială legate de francizare, servicii de
publicitate privind sectoarele de transport,
publicitate promoțională privind practica în
formarea filozofică, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, servicii de agenții
de modele referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
servicii de publicitate furnizate de o agenție
de publicitate la radio și la televizor, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
servicii de publicitate pentru jocuri de baseball,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), analiza sensibilizării publicului
cu privire la publicitate, editare post-producție
de publicitate și reclame, servicii de publicitate
oferite de o agenție specializată în publicitate
prin radio și televiziune, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
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poștei, servicii de publicitate privind vânzarea
de vehicule motorizate, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate,
în special servicii pentru promovarea de
produse, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
privind industria marină și maritimă, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, analiza reacției la publicitate și cercetare
de piață, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate la
site-uri web, servicii de comerț cu amănuntul
de opere de artă furnizate de galerii de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale de
artă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
lucrări de artă, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, închiriere de spațiu publicitar pe
site-uri web, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, servicii de
editare de texte publicitare.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
comunicare online, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, comunicare
prin bloguri online, servicii de redirecționare
a site-urilor web, furnizarea accesului la site-
uri de MP3 pe internet, furnizarea accesului
la site-uri web pe internet, furnizare de acces
la conținut, site-uri și portaluri de internet,
furnizarea accesului la un site web de discuții
pe internet, furnizarea accesului la site-uri într-
o rețea electronică de informații, furnizarea
accesului la site-uri web de muzică digitală
pe internet, videoconferință, transmisii video,
difuzare video, servicii de difuzare video, audio
și TV.
41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică,
formare în domeniul designului, servicii
educaționale în domeniul designului, servicii de
formare în domeniul designului, organizare de
cursuri de pregătire în domeniul designului,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului, servicii de jocuri online, furnizarea

de instruire online, furnizarea de tutoriale online,
publicare online de ziare electronice, expoziții
de artă, pregătire în arta înfrumusețării, servicii
de galerii de artă, servicii educative în arta
fototipiei, servicii educative în arta modelismului,
servicii educative în arta cinematografiei,
închiriere de lucrări de artă, servicii educative
în arta picturii, servicii educative în arta
fotografică, servicii educative în arta developării
fotografice, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii specifice galeriilor
de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicații, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment oferite de galerii de
artă, educație, educație muzicală, educație
fizică, academii (educație), creșe (educație),
educație preșcolară, educație religioasă,
educație sportivă, furnizarea educației, formarea
echipelor (educație), educație și instruire, servicii
de educație muzicală, servicii de educație
universitară, consiliere în carieră (educație),
educație în domeniul sănătății, consultanță
profesională referitoare la educație, sisteme
de joc (divertisment, educație), cercetare în
domeniul educației, servicii de educație juridică,
educație în domeniul lingvistic, servicii de
educație sportivă, educație vocațională pentru
tineri, educație în domeniul informaticii, servicii
de educație tehnologică, servicii specifice
școlilor (educație), servicii de educație fizică,
organizare   de  cursuri    de    educație    fizică,
educație  în  domeniul științei  informaticii, 
acreditare  de  servicii  de educație,  acordarea 
de  premii  în  educație, educație  privind 
siguranța  traficului  rutier, furnizarea  de 
informații  în  materie  de educație, educație  în 
materie  de  caligrafie,  organizarea  de
simpozioane pe teme de educație, instruire în
domeniul educației fizice, organizarea de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație furnizate prin televiziune, educație cu
privire la sănătatea fizică, educație în domeniul
procesării de date, servicii de educație și formare
profesională, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de cursuri de
educație fizică, servicii de educație, instruire
și divertisment, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii de educație și pregătire
profesională, fotografie, instruire în fotografie,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție audio și video și fotografie, servicii
de formare pentru tehnicieni în cinematografie,
servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie, servicii
specifice instituțiilor de învățământ, furnizarea
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de servicii specifice instituțiilor de învățământ,
servicii educaționale furnizate de instituții
de învățământ superior, servicii educaționale
furnizate de instituții pentru formare continuă,
organizare de cursuri de pregătire în institute
de învățământ, servicii specifice instituțiilor
de învățământ superior pentru pregătirea în
domeniul ingineriei, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, furnizare de informații despre educație
fizică pe un site web online, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site
web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
editare video, montajul benzilor video, închiriere
de benzi video, casete video și videograme,
editare muzicală, editare de fotografii, editare
de publicații, editare de film, servicii de
editare, editare de muzică, servicii de editare
computerizată, editare de filme (fotografice),
editare de casete audio, editare de texte
scrise, altele decât cele publicitare, editare de
înregistrări video, servicii de editare video pentru
evenimente, publicare și editare de materiale
tipărite, servicii de editare și înregistrare
muzicale, servicii de editare de muzică, publicare
și editare de cărți, editare de cărți și recenzii,
editare de înregistrări audio.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, industrial
(design -), design industrial, design vizual,
design grafic, design arhitectural, stilism (design
industrial), design pentru indicatoare, design
de produs, design pentru magazine, design
artistic comercial, design de broșuri, design
de mobilier, design de ambalaje, design de
modele, design pentru restaurante, design de
bijuterii, design de pălării, design de sculpturi,
design de jucării, design artistic industrial,
design vestimentar pentru terți, artă grafică și
design, servicii de design vestimentar, design
pentru unități sportive, servicii de design textil,
proiectare (design) de magazine, servicii de
ilustrare (design), proiectare (design) de puburi,
design interior pentru magazine, proiectare
(design) de restaurante, servicii tehnologice
privind designul, consultanță privind designul
ambalajelor, proiectarea (designul) spațiului
interior, design de centre comerciale, design
grafic și industrial, proiectare (design) de
clădiri, proiectare (design) de băi, servicii
de design arhitectural, proiectare (design)
de bucătării, proiectare (design) de cluburi,
proiectare (design) de birouri, servicii de design

industrial, servicii de design mobilier, servicii
de design comercial, servicii de design de
încălțăminte, consultanță în materie de design,
servicii de design pentru restaurante, servicii de
design de vehicule, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design și dezvoltare
de software, design pentru ceasuri de mână,
design de mobilier de birou, design de site-uri
web, design pentru îmbrăcăminte de protecție,
cercetare în domeniul designului, planificare în
domeniul designului, evaluări tehnice privind
designul, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de design de produs, design
arhitectural pentru decorațiuni interioare, servicii
de design de brand, design grafic de logouri
publicitare, design și dezvoltare de produs,
servicii de design de dulapuri, servicii de
design de bijuterii, design arhitectural pentru
planificare urbană, design de clădiri de birouri,
design de articole de porțelan, design de
accesorii de modă, design de cărți de vizită,
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de design interior pentru magazine, servicii
de design interior și exterior, servicii pentru
proiectare (design) de spitale, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
privind vitrinele magazinelor, servicii pentru
proiectare (design) de puburi, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii de design
interior pentru buticuri, evaluare a designului
de produs, analiză a designului de produs,
design grafic asistat de calculator, design
de ambalaje pentru terți, design de sculpturi
în gheață, servicii pentru designul de clădiri
industriale, servicii de consultanță în design
vestimentar, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, întocmire de rapoarte despre
design industrial, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, analiza și evaluarea
design-ului produselor, servicii de design grafic
pentru calculator, consultanță în materie de
design web, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design)
de cluburi, servicii de design privind interioarele
magazinelor, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, consultanță profesională în materie
de design industrial, servicii de design de
mobilier pentru interiorul navelor, servicii de
design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de consultanță în materie de design
interior, consultanță în materie de design de
pagini web, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, creare de design de
produse de consum, servicii științifice și design
privind acest domeniu, servicii tehnologice
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și design privind acest domeniu, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, design
de pagini principale și pagini web, servicii
de design privind publicarea de documente,
servicii de design pentru amplasare de birouri,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, servicii de design de mobilier pentru
interiorul automobilelor, servicii pentru proiectare
(design) de unități de restaurație, servicii de
design interior pentru comerțul cu amănuntul,
servicii de design de materiale textile pentru
mobilier, servicii de design de mobilier pentru
interiorul aeronavelor, furnizare de informații
despre servicii de design vestimentar, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
creare și design de site-uri web pentru terți,
servicii de proiectare grafică și de design pentru
vehicule, furnizarea de informații cu privire
la designul industrial, consultanță profesională
privind designul de bucătării la comandă,
servicii de consiliere în materie de inginerie de
design, servicii de design textil pentru amenajări
interioare de autovehicule, servicii de informare
privind armonizarea culorilor, vopselelor și a
mobilierului pentru design interior, furnizare de
informații în domeniul designului arhitectural
printr-un site web, design, creare, găzduire și
întreținere de site-uri web pentru terți, platforme
pentru design grafic sub formă de software
ca serviciu (SaaS), proiectarea de schițe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă și
tacâmuri pentru masă, servicii de design interior
și servicii conexe de informare și consiliere,
întocmire de rapoarte cu privire la design de artă
grafică, proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, proiectare (design) de turnuri de
birouri cu mai multe etaje, proiectare (design)
de motoare cu combustie internă pentru vehicule
terestre, servicii de design arhitectural în
domeniile traficului și transporturilor, proiectare
și design grafic pentru crearea site-urilor web,
servicii de consultanță în materie de design
de acvarii, servicii de design în materie de
reproducere de documente, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru designul de exterior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și mobilier
pentru design interior, creare și design de
indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), stocare de date online, furnizare de
software nedescărcabil online, programare de
software pentru publicitate online, autentificarea
operelor de artă, autentificare de obiecte de artă,
găzduirea site-urilor informatice, găzduirea site-

urilor de internet (site-uri web), redactare de
site-uri electronice, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web, găzduire de site-uri
pentru dispozitive mobile, găzduire de site-uri
web pentru terți, creare de site-uri pe internet,
proiectare și întreținere de site-uri informatice
pentru terți, găzduirea unui site web online
pentru crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, proiectare și dezvoltare de pagini
principale și site-uri web, crearea și întreținerea
de site-uri web pentru telefoane mobile, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, creare și întreținere de site-uri (pagini
web) pentru terți, servicii de administrare de site-
uri web și hosting online pentru terți, servicii de
testare a gradului de încărcare a site-urilor web,
găzduirea unui site pentru stocare electronică
de fotografii digitale și videoclipuri, proiectare
și dezvoltare de software pentru dezvoltare de
site-uri web, găzduire și închiriere de spațiu
de memorie pentru site-uri web, proiectare și
realizare de pagini principale și de site-uri web,
proiectare și actualizare de pagini principale și
de site-uri web, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, editare de
programe de calculator
44. Proiectare (design) de grădini, design de
grădină și peisagistic, servicii de psihologie,
servicii de psihologie ocupațională, furnizare
de informații referitoare la psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
terapie prin artă, psihiatrie, consiliere privind
terapia ocupațională, consiliere în materie de
sănătate, consultanță privind îngrijirea sănătății,
servicii de dezintoxicare pentru toxicomani,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații în materie de sănătate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizare de servicii de tratament pentru
renunțarea la fumat, servicii de psihoterapie,
servicii de psihoterapie holistică.

───────
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(210) M 2021 02312 (111)177164
(151) 22/03/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUD. ARGES,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Nova
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02313 (111)177165
(151) 22/03/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA INVATATOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUD. ARGES,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Ansamblul Mugurașii
Mioveniului

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02314 (111)177166
(151) 22/03/2021
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

STR. ALEEA INVATATOR
ALEXANDRU POPESCU NR. 5,
JUD. ARGEŞ, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Ansamblul Folcloric
Plai de Dor

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 02315 (111)177257
(151) 22/03/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MARCHESA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de asigurare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii financiare, monetare și
bancare, servicii imobiliare, strângere de fonduri
și sponsorizare financiară, asigurări, colectarea
de fonduri și sponsorizare, servicii de evaluare
financiară.

───────

(210) M 2021 02316 (111)177247
(151) 22/03/2021
(732) CONSTANTIN CÂRCU, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Tree UP
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, administrarea vânzărilor,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, achiziții de întreprinderi, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii imobiliare, servicii de asigurare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
evaluare financiară.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, acoperirea lucrărilor de zidărie de
cărămidă, ameliorarea solului, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, amenajarea
spațiilor pentru magazine, amenajări interioare
ale birourilor, aplicare de căptușeli impermeabile,
amplasare de rețele de alimentare cu
electricitate, amplasare de cabluri, aplicare de
protecții anti-graffiti, servicii de acoperirea țevilor,
servicii de acoperirea conductorilor, servicii de
acoperirea gurilor de canalizare.

───────

(210) M 2021 02319 (111)177167
(151) 22/03/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR.10, UNITATEA
11-2, CLĂDIREA C1, HALA
PARTER, JUD. DOLJ, GHEREŞTI,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Promotionale cu Stil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 02320 (111)177168
(151) 22/03/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 10,
UNITATEA 11-2, CLADIREA C1,
HALA PARTER, JUD. DOLJ,
GHERCEŞTI, DOLJ, ROMANIA

(540)

Cadouri cu Stil
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 02322 (111)177169
(151) 22/03/2021
(732) STIL MEDIA SRL, STR.

AVIATORILOR NR. 10,
UNITATEA 11-2, CLADIREA C1,
HALA PARTER, JUD. DOLJ,
GHERCEŞTI, DOLJ, ROMANIA

(540)

Protejează-te cu Stil!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Măști de protecție.

───────

(210) M 2021 02325 (111)177170
(151) 22/03/2021
(732) SC ISABEL'S CAKES SRL, STR.

ELIBERĂRII NR. 19, BL. IV32, SC.
C, PARTER, AP. 31, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Atelierul Zazu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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20. Mobilier din lemn masiv, PAL și MDF.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poștă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(540)

TEC MALLOW
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez paste și tăiței, tapioca și sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente, gheaţă (apă
înghețată).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02327 (111)177172
(151) 22/03/2021
(732) TERAPLAST SA, DN 15A, KM

45+500, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, SAT SĂRĂȚEL,
COM.ȘIEU-MĂGHERUȘ, 427301,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

GRIN pipe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar, inclusiv conducte de apă.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice.
19. Materiale nemetalice pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, inclusiv conducte
de apă, nemetalice, conducte de canalizare
nemetalice, conducte de ventilare (nemetalice),
conducte nemetalice de scurgere pentru
apă, conducte nemetalice pentru instalații de
ventilație și climatizare, conducte rigide și
supape pentru acestea, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, inclusiv

(210) M 2021 02326 (111)177171
(151) 22/03/2021
(732) SC TECSA BUSINESS SRL, 

B-DUL DECEBAL NR. 14, BL. S6,
SC. 4, ET. 1, AP. 68, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030967, ROMANIA
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activitati de comert cu ridicata, cu amanuntul si
online, servicii de agenții de import-export.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, proiectarea de țevi, conducte,
rețele de apă, încălzire, canalizare.

───────

(210) M 2021 02329 (111)177173
(151) 22/03/2021
(732) COSTIN OANE, STR. EMIL

AVRAMESCU NR. 9, BL. E, SC. B,
AP. 8, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, 240135, VALCEA,
ROMANIA

(540)

BroHouse

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.11.01; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, analiză de preț,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, achiziții de produse în numele
societăților terțe, administrarea vânzărilor,
abonament la un canal de televiziune, achiziții
de întreprinderi, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru parcări
auto, administrare a afacerilor pentru puncte

de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata și cu amănuntul, administrare
a afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, activități publicitare,
în special cu privire la rețele de telematică
și de telefonie, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii
ale terților, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie
de activități de marketing, afișaj, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții
de publicitate, agenții de relații cu publicul,
analiza impactului publicității, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
analize publicitare, anunțuri clasificate, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială.
42. Artă grafică și design, cercetare în
domeniul designului, cercetare și dezvoltare
de produs, conceperea numelor comerciale,
conceperea numelor de marcă, concepție grafică
de materiale promoționale, construirea unei
platforme de internet pentru comerțul electronic,
servicii de proiectare, servicii în domeniul
științei și tehnologiei, testare, autentificare
și controlul calității, servicii it, actualizarea
băncilor de memorie pentru sisteme informatice,
actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, administrare de servere pentru
poștă electronică, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, analiza
sistemelor informatice, analize computerizate,
analiză a designului de produs, analiza și
evaluarea dezvoltării produselor, analiza și
evaluarea design-ului produselor, analiza apelor,
analiză a dezvoltării produselor, autentificare
de antichități, autentificare de bancnote,
autentificare de bijuterii, autentificare de
diamante, autentificare de obiecte de artă,
autentificare de opere vizuale, autentificare
de piese de mobilier, autentificare de pietre
prețioase, autentificare de pietre semiprețioase,
autentificare de ștampile, cercetare în
proiectarea de calculatoare, cercetare și
dezvoltare de produse, concepere de sculpturi,
amenajări interioare pentru clădiri, amenajări
interioare comerciale, amenajarea interioară
magazinelor, efectuarea de planuri pentru
construcții, consultanță în decorațiuni interioare.

───────
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(210) M 2021 02331 (111)177037
(151) 22/03/2021
(732) VINEX MURFATLAR SRL,

STR. COCHIRLENI NR. 1, JUD.
CONSTANTA, CERNAVODA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LICOAREA LUI OVIDIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri.

───────

(210) M 2021 02332 (111)177174
(151) 22/03/2021
(732) S.C. DEXTERNET SRL, STR. 11

IUNIE, NR. 16, JUD. GORJ, TARGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

AIDA PATISERIE DIN 1994

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 25.01.01;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu închis (Pantone
4101 C), roz, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Produse de patiserie, aluat de patiserie,
biscuiți, biscuiţi săraţi şi uscaţi, plăcinte,

fursecuri, cornuri, croissante, covrigi, pateuri,
pateuri cu ciocolată, minipateuri, saleuri,
cozonaci, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu creme, produse de
patiserie cu creme şi fructe, prăjituri, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse
de patiserie congelate, rulouri, tarte, vafe,
budincă, nuga, baclava, produse vegan, pizza,
sandwisuri, sosuri (condimente), pâine, pâine
fără gluten, produse de brutărie, băuturi pe bază
de ceai, băuturi pe bază de cacao, cafea şi
ciocolată, îngheţată.
35. Servicii de comerț cu produse de patiserie,
panificație şi cofetărie prin intermediul spaţiilor
comerciale de vânzare cu amănuntul, ai
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
cataloagelor sau prin mijloace electronice, lanț
de spaţii comerciale, intermediere în comerțul
cu produse de patiserie, panificație şi cofetărie,
servicii de agenţii de import-export.

───────

(210) M 2021 02334 (111)177395
(151) 22/03/2021
(732) MIHAELA-CRISTINA VASILE,

STR. SALCAMILOR, NR. 32,
SAT CIOROGÂRLA, JUD. ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

S SKY PHARMACARE
WE CARE ABOUT YOU!
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.04.02;
26.04.07; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de agenţii de import și
export, servicii ale agențiilor de import,
furnizare de asistență administrativă farmaciilor,
pentru gestionarea stocurilor de medicamente,
marketing promoțional, marketing de produse,
servicii de marketing comercial, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, distribuirea de mostre, distribuirea
de produse în scopuri publicitare, distribuirea
și difuzarea de materiale publicitare (pliante,
prospecte, material tipărit, mostre).
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii de
manipulare a mărfii de import și export, servicii
de distribuție, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, depozitare de produse, depozitare
de instrumente și echipamente medicale,
depozitare de produse farmaceutice, transport
rutier de produse farmaceutice, distribuție
(transport) de mărfuri pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02336 (111)177038
(151) 22/03/2021
(732) LOGISTIC CRISTIAN

PROFESSIONAL SRL,
STR. BUCURESTI NR. 26A,
PARTER, JUDEŢ CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

PRO DUST PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier combinat, unități (mobilier),
baze pentru mese (mobilier), cadre cu
rafturi, nu din metal (mobilier), corpuri cu
sertare pentru depozitare (mobilier), dulapuri
compartimentate, dulapuri încastrate, extensii
pentru mese, măsuțe, mobilier pentru saloane de
înfrumuseţare.

───────

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA SRL, STR FAGETULUI
144, BL.ST2, SC.B, AP.46, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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(210) M 2021 02338 (111)177175
(151) 22/03/2021
(732) ŞTEFAN-CODRUŢ ANTOHI, STR.

ILEANA COSANZEANA, NR.9, BL.
P2, SC.5, ET.7, AP.159, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
COPYRIGHT FOR BRANDING SRL,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DENTISTREE

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 05.01.03;
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11

(591) Culori revendicate:roz, albastru, galben,
rosu, mov, verde, turcoaz, maro, negru,
alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii oferite de
o clinică dentară, inclusiv servicii
de asistență stomatologică, cu activități
specifice precum: chirurgie dentară, albire,
odontologie, implantologie, parodontologie,
protetică dentară, endodonție, pedodonție,
estetică dentară, profilaxie, anestezie
dentara, radiografii, evaluare medicală
și analize specifice domeniului tehnică
dentară, servicii stomatologice, servicii
oferite de o clinică stomatologică, servicii
de stomatologie estetică, servicii de
stomatologie digitală, microscopie dentară
(servicii medicale), consultații stomatologice,
asistență stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de igienă dentară, servicii de montare de

pietre preţioase în proteze dentare, furnizare de
informații despre stomatologie.

───────

(210) M 2021 02339 (111)177176
(151) 22/03/2021
(732) REALMED CENTER SRL, B-

DUL MĂRĂŞEŞTI NR. 2B, BL:D,
SC:2, ET:5, AP:22, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API, STR. 11 IUNIE NR. 51, STR. 11
IUNIE, NR. 51, COMPLEX VIVANDO,
BIROU 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CENTRUL MEDICAL
OMEGA SCAN

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.16

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de imagistică medicală, servicii de
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,
servicii medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de analize medicale, servicii de îngrijiri
medicale, servicii de examinări medicale,
consiliere în materie de sănătate, servicii
medicale și de sănătate, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de asistență
medicală pentru oameni, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
spitalicești, servicii furnizate de spitale private,
servicii de chirurgie.

───────
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(210) M 2021 02342 (111)177177
(151) 22/03/2021
(732) SC STARMOBILEGSM SRL,

STR. TRAIAN NR. 15/44, JUDEŢ
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430261, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

bluedio
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, materiale înregistrate.
10. Dispozitive pentru protecția auzului.
15. Accesorii muzicale, instrumente muzicale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2021 02345 (111)177178
(151) 22/03/2021
(732) MAIDAN EVENTS SRL, STRADA

HIPODROMULUI NR. 27, JUDEȚUL
ILFOV, SAT OSTRATU, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

MAIDAN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX #e5e7e5),

negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02356 (111)177179
(151) 22/03/2021
(732) VELTON SISTEM GUARD SRL,

STR.CRAITEI NR.17, JUD.
IALOMIŢA, DRIDU, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

VSG VELTON SISTEM GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.04.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control

───────
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(210) M 2021 02357 (111)177180
(151) 22/03/2021
(732) CONCEPT APPS DEVELOPMENT

SA, STRADA DOCTOR
CONSTANTIN CARACAȘ NR. 24A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011155,
ROMANIA

(540)

UMO urban mobility at one tap

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (Pantone PMS

368 2X), galben (Pantone PMS 803),
negru (Pantone Black 3 2X)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2021 02359 (111)177181
(151) 22/03/2021
(732) CONCEPT APPS DEVELOPMENT

SA, STRADA DOCTOR
CONSTANTIN CARACAȘ NR. 24A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011155,
ROMANIA

(540)

citty tech & tenacity

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
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sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator

───────

(210) M 2021 02363 (111)177182
(151) 23/03/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

PACHET RADIAL EXTRA
PORUMB CURAT

ROMÂN BOGAT 3 in 1
COMPAS SUPER RADIAL

EXTRA SOLAR VERDE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
05.09.21; 19.03.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde, roşu, galben,
alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Pesticide, erbicid.
───────

(210) M 2021 02364 (111)177183
(151) 23/03/2021
(732) MODERN SHIELD SECURITY

SRL, STR. TOPORAŞI NR.
1-7, BL.15, SC.7, ET.3, AP.205,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MODERN SHIELD SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
de paza, servicii de paza antiefracţie, servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecţie,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenţii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizică, servicii de gardă de corp.

───────
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(210) M 2021 02366 (111)176752
(151) 23/03/2021
(732) AGROPAN IMPEX SRL, CALEA

CHIŞINĂULUI NR. 29, CORP C4,
JUD. IASI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

MÂNDRIA BRUTARULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.24; 05.07.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Pâine, produse de panificaţie, produse de
patiserie, produse de cofetărie, făină şi preparate
din cereale, drojdie, maia, biscuiţi, fursecuri,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle
dulci, torturi, prăjituri, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), crutoane, aluat, colţunaşi pe bază de
făină, turtă dulce, aluat de patiserie, pâine fără
gluten, pâine nedospită.
35. Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de comerţ, servicii de comerţ în
legătură cu pâine, servicii de comerţ în legătură
cu produse de panificaţie, servicii de comerţ
în legătură cu produse de patiserie, servicii de
comerţ în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de comerţ în legătură cu făină, servicii
de comerţ în legătură cu preparate din cereale,
servicii de comerţ în legătură cu drojdie, servicii
de comerţ în legătură cu maia, servicii de

informare a consumatorilor, servicii de comerţ în
legătură cu biscuiţi, servicii de comerţ în legătură
cu fursecuri, servicii de comerţ în legătură cu
chifle de pâine, servicii de comerţ în legătură
cu pâine firimituri (pesmet), servicii de comerţ
în legătură cu chifle dulci, servicii de comerţ
în legătură cu torturi, servicii de comerţ în
legătură cu prăjituri, servicii de comerţ în legătură
cu batoane de cereale, servicii de comerţ în
legătură cu gustări pe bază de cereale, servicii
de comerţ în legătură cu biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), servicii de comerţ în legătură cu
crutoane, servicii de comerţ în legătură cu aluat,
servicii de comerţ în legătură cu colţunaşi pe
bază de făină, servicii de comerţ în legătură cu
turtă dulce, servicii de comerţ în legătură cu aluat
de patiserie, servicii de comerţ în legătură cu
pâine fără gluten, servicii de comerţ în legătură
cu pâine nedospită.

───────

(210) M 2021 02371 (111)177361
(151) 23/03/2021
(732) CSC ONLINE STORE SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 162, SAT
SLIMNIC, JUD. SIBIU, COMUNA
SLIMNIC, SIBIU, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11, JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

NOORI
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(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.03;
29.01.04; 29.01.08; 26.11.03

(591) Culori revendicate:Verde, albastru,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Alarme acustice, alarme sonore, cabluri
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
antene, sonerii de alarmă, electrice, alarme,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, baterii
anodice, baterii de înaltă tensiune, anozi,
roboţi telefonici, sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, receptoare audio şi video, interfeţe
audio, mixere audio, genţi adaptate pentru
laptopuri, dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, baterii, electrice, recipiente
pentru baterii, recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii, cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, cabluri, electrice, maşini
de calculat, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), carcase special realizate pentru
aparate şi instrumente de fotografiat, carcase
pentru telefoanele inteligente, casetofoane,
catozi, şnururi pentru telefonul mobil, aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
încărcătoare pentru acumulatoare electrice,
încărcătoare pentru ţigările electronice, chipuri
(circuite integrate), cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
cabluri coaxiale, aparate electrice pentru
comutare, comutatoare, compact-discuri (audio-
video), compact-discuri (memorie numai pentru
citire), compact-disc playere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, componente hardware
pentru calculator, calculatoare, conductoare,
electrice, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), conectori (electricitate), telefoane
fără fir, contoare, aparate de măsură,
cuploare (echipament de procesare a datelor),
huse pentru telefoanele inteligente, huse
pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, camere
obscure (fotografie), magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, rame foto
digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (apd), busole, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate
pentru măsurarea distanţei, tonuri de
apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
fişiere de muzică descărcabile, grafice
descărcabile pentru telefoanele mobile, DVD

playere, ceasornice cu nisip (clepsidre),
pixuri electronice (unităţi de afişare vizuală),
agende electronice, traducătoare electronice de
buzunar, etichete electronice pentru produse,
publicaţii electronice, descărcabile, cititoare de
cărţi electronice, table electronice interactive,
facsimile, cabluri cu fibră optică, căști
pentru comunicare la distanță, imprimante de
bilete, videoproiectoare, portofele electronice
descărcabile, sisteme de poziţionare globală
(GPS), dicţionare electronice portabile, kituri
hands-free (mâini libere) pentru telefoane, căşti
de radio, aparate de înaltă frecvenţă, dispozitive
de pornire, electrice, pentru pornirea de la
distanţă, dispozitive electrice pentru pornirea
de la distanţă, circuite integrate, terminale
interactive cu ecran tactil, dispozitive de
intercomunicare, interfeţe pentru calculatoare,
manşe de comandă pentru calculatoare, altele
decât cele pentru jocurile video, tonomate,
muzicale, automate muzicale acţionate de fise
(tonomate), laptopuri, indicatoare de pierdere
electrică, difuzoare, lanterne magice, casete
magnetice, fire magnetice, suporturi magnetice
de date, codificatoare magnetice, magneţi,
lupe (optică), instrumente matematice, aparate
de măsurat, dispozitive de măsurat, electrice,
instrumente de măsurare, megafoane, carduri
de memorie pentru aparatele de jocuri video,
micrometre, instrumente de măsură, microfoane,
microprocesoare, telefoane mobile, celulare,
telefoane celulare, modemuri, monitoare
(componente hardware pentru calculatoare),
monitoare (programe de calculator), mouse
(periferice pentru calculatoare), mouse pad-
uri, suporturi pentru mouse, sisteme de
navigaţie pentru vehicule (calculatoare de
bord), calculator tip notebook, obiective
(lentile) (optică), lanterne optice, lămpi optice,
discuri optice, fotocopiatoare (fotografice,
electrostatice, termice), plăci pentru baterii,
calculatoare de buzunar, playere media
portabile, aparat de măsurare cu precizie,
plăci de circuite imprimate, imprimante pentru
utilizare împreună cu calculatoarele, procesoare
(unităţi centrale de procesare), unităţi centrale
de procesare (procesoare), ecrane de proiecţie,
aparate de proiecţie, folii de protecţie adaptate
pentru ecranele de calculator, folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, pagere
radio, radiouri, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive pentru control de la
distanţă, cartuşe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante sau fotocopiatoare, dispozitive
pentru proiecţia tastaturilor virtuale, bureți pentru
căști, mănuși dotate cu senzori, diode organice
electroluminescente (QLED), diode emițătoare
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de lumină cu puncte quantice (QLED),
computer game software, downloadable,
suporturi adaptate pentru laptopuri, rigle
(instrumente de măsurare), aparate de navigaţie
prin satelit, scanere (echipamente de procesare
a datelor), bastoane selfie (monopode),
lentile selfie, declanşatoare (fotografie), huse
pentru laptopuri, proiectoare de diapozitive,
aparate cu proiecţie prin transparenţă,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, lanţuri pentru
ochelari, şnururi pentru ochelari, stative pentru
aparatele foto, transformatoare amplificatoare,
casetofoane portabile, subwoofere, ochelari de
soare, calculatoare tip tabletă, magnetofoane,
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, televizoare, indicatoare de
temperatură, termostate, calculatoare client
subţire (thin client), ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
transmiţătoare (telecomunicaţii), seturi de
transmisie (telecomunicaţii), trepiede pentru
aparatele de fotografiat, unităţi flash, radiouri
pentru vehicule, aparate de înregistrare video,
casete video, casete cu jocuri video, ecrane
video, telefoane video, monitoare video pentru
bebeluşi, căşti de realitate virtuală, staţii radio
portabile (walkie-talkie), calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, echipamente de
comunicare, echipament de comunicaţie punct-
la-punct, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, tastaturi
pentru telefoane mobile, etuiuri pentru telefoane
mobile, căşti pentru telefoane mobile, difuzoare
pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
carcase pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, telefoane mobile
folosite în vehicule, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, cabluri usb pentru telefoane
mobile, baterii auxiliare pentru telefoane mobile,
difuzoare suplimentare pentru telefoane mobile,
huse din piele pentru telefoane mobile,
dispozitive şi suporturi pentru stocare de date,
echipament şi accesorii pentru procesarea
datelor, periferice adapate pentru a fi folosite
cu calculatoare şi dispozitive inteligente,
dispozitive audio-vizuale şi fotografice, cabluri

de semnal pentru IT/AV şi telecomunicaţii,
aparate şi instrumente pentru acumularea şi
stocarea curentului electric, dispozitive audio
şi receptoare radio, dispozitive de afişare,
receptoare de televiziune şi dispozitive pentru
film şi video, aparate, instrumente şi cabluri
pentru electricitate folii de protecţie pentru
tablete, folii de protecţie adaptate pentru
telefoane inteligente, folii de protecţie adapatate
pentru ecrane de calculatoare, folii de protecţie
cu cristale lichide pentru telefoane inteligente,
huse pentru telefoane, huse pentru tablete, huse
pentru pagere, huse de videocamere.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu alarme acustice, servicii de comerţ în legătură
cu alarme sonore, servicii de comerţ în legătură
cu cabluri acustice, servicii de comerţ în legătură
cu actinometre, servicii de comerţ în legătură
cu adaptoare electrice, servicii de comerţ în
legătură cu antene, servicii de comerţ în legătură
cu sonerii de alarmă, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu alarme, servicii de comerţ în
legătură cu altimetre, servicii de comerţ în
legătură cu ampermetre, servicii de comerţ în
legătură cu amplificatoare, servicii de comerţ în
legătură cu baterii anodice, servicii de comerţ
în legătură cu baterii de înaltă tensiune, servicii
de comerţ în legătură cu anozi, servicii de
comerţ în legătură cu roboţi telefonici, servicii
de comerţ în legătură cu sisteme de avertizare
anti-furt, servicii de comerţ în legătură cu
anticatozi, servicii de comerţ în legătură cu
receptoare audio şi video, servicii de comerţ în
legătură cu interfeţe audio, servicii de comerţ
în legătură cu mixere audio, servicii de comerţ
în legătură cu genţi adaptate pentru laptopuri,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
echilibrare, servicii de comerţ în legătură cu
cititoare de coduri de bare, servicii de comerţ
în legătură cu baterii, electrice, servicii de
comerţ în legătură cu recipiente pentru baterii,
servicii de comerţ în legătură cu recipiente
pentru acumulatoare, servicii de comerţ în
legătură cu cutii pentru baterii, servicii de
comerţ în legătură cu cutii pentru acumulatoare,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
de baterii, servicii de comerţ în legătură cu
cabluri, electrice, servicii de comerţ în legătură
cu maşini de calculat, servicii de comerţ în
legătură cu camere video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de fotografiat (fotografie),
servicii de comerţ în legătură cu carcase
special realizate pentru aparate şi instrumente
de fotografiat, servicii de comerţ în legătură cu
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carcase pentru telefoanele inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu casetofoane, servicii
de comerţ în legătură cu catozi, servicii de
comerţ în legătură cu şnururi pentru telefonul
mobil, servicii de comerţ în legătură cu aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, servicii de comerţ
în legătură cu încărcătoare pentru ţigările
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
chipuri (circuite integrate), servicii de comerţ în
legătură cu cronografe (aparate de înregistrare
a timpului), servicii de comerţ în legătură cu
camere cinematografice, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri coaxiale, servicii de comerţ
în legătură cu aparate electrice pentru comutare,
servicii de comerţ în legătură cu comutatoare,
servicii de comerţ în legătură cu compact-
discuri (audio-video), servicii de comerţ în
legătură cu compact-discuri (memorie numai
pentru citire), servicii de comerţ în legătură
cu compact-disc playere, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive de memorie pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
tastaturi pentru calculatoare, servicii de comerţ în
legătură cu programe de operare pe calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive periferice pentru calculator, servicii
de comerţ în legătură cu componente software
pentru calculator, înregistrate, servicii de comerţ
în legătură cu componente hardware pentru
calculator, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare, servicii de comerţ în legătură cu
conductoare, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
conectori (electricitate), servicii de comerţ în
legătură cu telefoane fără fir, servicii de comerţ
în legătură cu contoare, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de măsură, servicii de
comerţ în legătură cu cuploare (echipament
de procesare a datelor), servicii de comerţ în
legătură cu huse pentru telefoanele inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
asistenţii personali digitali (APD), servicii de
comerţ în legătură cu huse pentru calculatoarele
tabletă, servicii de comerţ în legătură cu
camere obscure (fotografie), servicii de comerţ
în legătură cu magneţi decorativi, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de demagnetizare
pentru benzile magnetice, servicii de comerţ
în legătură cu detectoare, servicii de comerţ
în legătură cu aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, servicii de comerţ
în legătură cu rame foto digitale, servicii de
comerţ în legătură cu semne digitale, servicii
de comerţ în legătură cu asistenţi personali

digitali (APD), servicii de comerţ în legătură cu
busole, servicii de comerţ în legătură cu unităţi
de disc pentru calculatoare, servicii de comerţ
în legătură cu discuri, magnetice, servicii de
comerţ în legătură cu aparate pentru măsurarea
distanţei, servicii de comerţ în legătură cu tonuri
de apel descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu fişiere de muzică
descărcabile, servicii de comerţ în legătură cu
grafice descărcabile pentru telefoanele mobile,
servicii de comerţ în legătură cu dvd playere,
servicii de comerţ în legătură cu ceasornice
cu nisip (clepsidre), servicii de comerţ în
legătură cu pixuri electronice (unităţi de afişare
vizuală), servicii de comerţ în legătură cu agende
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
traducătoare electronice de buzunar, servicii
de comerţ în legătură cu etichete electronice
pentru produse, servicii de comerţ în legătură
cu publicaţii electronice, descărcabile, servicii
de comerţ în legătură cu cititoare de cărţi
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
table electronice interactive, servicii de comerţ
în legătură cu facsimile, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri cu fibră optică, servicii de
comerţ în legătură cu căști pentru comunicare
la distanță, servicii de comerţ în legătură cu
imprimante de bilete, servicii de comerţ în
legătură cu videoproiectoare, servicii de comerţ
în legătură cu portofele electronice descărcabile,
servicii de comerţ în legătură cu sisteme de
poziţionare globală (GPS), servicii de comerţ
în legătură cu dicţionare electronice portabile,
servicii de comerţ în legătură cu kituri hands-
free (mâini libere) pentru telefoane, servicii de
comerţ în legătură cu căşti de radio, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de înaltă frecvenţă,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
electrice pentru pornirea de la distanţă, servicii
de comerţ în legătură cu circuite integrate,
servicii de comerţ în legătură cu terminale
interactive cu ecran tactil, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive de intercomunicare,
servicii de comerţ în legătură cu interfeţe pentru
calculatoare, servicii de comerţ în legătură
cu manşe de comandă pentru calculatoare,
altele decât cele pentru jocurile video, servicii
de comerţ în legătură cu tonomate, muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu automate
muzicale acţionate de fise (tonomate), servicii de
comerţ în legătură cu laptopuri, servicii de comerţ
în legătură cu indicatoare de pierdere electrică,
servicii de comerţ în legătură cu difuzoare,
servicii de comerţ în legătură cu lanterne
magice, servicii de comerţ în legătură cu casete
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magnetice, servicii de comerţ în legătură cu
fire magnetice, servicii de comerţ în legătură cu
suporturi magnetice de date, servicii de comerţ în
legătură cu codificatoare magnetice, servicii de
comerţ în legătură cu magneţi, servicii de comerţ
în legătură cu lupe (optică), servicii de comerţ
în legătură cu instrumente matematice, servicii
de comerţ în legătură cu aparate de măsurat,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
de măsurat, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de măsurare, servicii
de comerţ în legătură cu megafoane, servicii de
comerţ în legătură cu carduri de memorie pentru
aparatele de jocuri video, servicii de comerţ
în legătură cu micrometre, servicii de comerţ
în legătură cu instrumente de măsură, servicii
de comerţ în legătură cu microfoane, servicii
de comerţ în legătură cu microprocesoare,
servicii de comerţ în legătură cu telefoane
mobile, servicii de comerţ în legătură cu
celulare, servicii de comerţ în legătură cu
telefoane celulare, servicii de comerţ în legătură
cu modemuri, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (componente hardware pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
monitoare (programe de calculator), servicii de
comerţ în legătură cu mouse (periferice pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
mouse pad-uri, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru mouse, servicii de comerţ în
legătură cu sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), servicii de comerţ în
legătură cu calculator tip notebook, servicii de
comerţ în legătură cu obiective (lentile) (optică),
servicii de comerţ în legătură cu lanterne optice,
servicii de comerţ în legătură cu lămpi optice,
servicii de comerţ în legătură cu discuri optice,
servicii de comerţ în legătură cu fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), servicii de
comerţ în legătură cu plăci pentru baterii,
servicii de comerţ în legătură cu calculatoare
de buzunar, servicii de comerţ în legătură cu
playere media portabile, servicii de comerţ în
legătură cu aparat de măsurare cu precizie,
servicii de comerţ în legătură cu plăci de
circuite imprimate, servicii de comerţ în legătură
cu imprimante pentru utilizare împreună cu
calculatoarele, servicii de comerţ în legătură
cu procesoare (unităţi centrale de procesare),
servicii de comerţ în legătură cu unităţi centrale
de procesare (procesoare), servicii de comerţ
în legătură cu ecrane de proiecţie, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de proiecţie,
servicii de comerţ în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru ecranele de calculator, servicii
de comerţ în legătură cu folii de protecţie
adaptate pentru telefoanele inteligente, servicii

de comerţ în legătură cu pagere radio, servicii
de comerţ în legătură cu radiouri, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de emisie pentru
radiotelefonie, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive pentru control de la distanţă,
servicii de comerţ în legătură cu cartuşe de
cerneală, neumplute, pentru imprimante sau
fotocopiatoare, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale,
servicii de comerţ în legătură cu bureți pentru
căști, servicii de comerţ în legătură cu mănuși
dotate cu senzori, servicii de comerţ în legătură
cu diode organice electroluminescente (QLED),
servicii de comerţ în legătură cu diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (QLED), servicii de
comerţ în legătură cu computer game software,
downloadable, servicii de comerţ în legătură
cu suporturi adaptate pentru laptopuri, servicii
de comerţ în legătură cu rigle (instrumente de
măsurare), servicii de comerţ în legătură cu
aparate de navigaţie prin satelit, servicii de
comerţ în legătură cu scanere (echipamente
de procesare a datelor), servicii de comerţ
în legătură cu bastoane selfie (monopode),
servicii de comerţ în legătură cu lentile selfie,
servicii de comerţ în legătură cu declanşatoare
(fotografie), servicii de comerţ în legătură cu
huse pentru laptopuri, servicii de comerţ în
legătură cu proiectoare de diapozitive, servicii
de comerţ în legătură cu aparate cu proiecţie
prin transparenţă, servicii de comerţ în legătură
cu inele inteligente, servicii de comerţ în
legătură cu ochelari inteligenţi, servicii de comerţ
în legătură cu telefoane inteligente, servicii
de comerţ în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi de
înregistrare audio, servicii de comerţ în legătură
cu benzi de înregistrare audio, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de transmitere
a sunetelor, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de înregistrare a sunetelor, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de reproducere a
sunetelor, servicii de comerţ în legătură cu lanţuri
pentru ochelari, servicii de comerţ în legătură
cu şnururi pentru ochelari, servicii de comerţ
în legătură cu stative pentru aparatele foto,
servicii de comerţ în legătură cu transformatoare
amplificatoare, servicii de comerţ în legătură
cu casetofoane portabile, servicii de comerţ
în legătură cu subwoofere, servicii de comerţ
în legătură cu ochelari de soare, servicii de
comerţ în legătură cu calculatoare tip tabletă,
servicii de comerţ în legătură cu magnetofoane,
servicii de comerţ în legătură cu receptoare
de telefon, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de telefon, servicii de comerţ în legătură
cu transmiţătoare pentru telefon, servicii de
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comerţ în legătură cu fire de telefon, servicii
de comerţ în legătură cu teleimprimatoare,
servicii de comerţ în legătură cu telepromptere,
servicii de comerţ în legătură cu teleruptoare,
servicii de comerţ în legătură cu telescoape,
servicii de comerţ în legătură cu televizoare,
servicii de comerţ în legătură cu indicatoare de
temperatură, servicii de comerţ în legătură cu
termostate, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare client subţire (thin client), servicii
de comerţ în legătură cu ceasuri (dispozitive
de înregistrare a timpului), servicii de comerţ în
legătură cu cartuşe de toner, neumplute, pentru
imprimante şi fotocopiatoare, servicii de comerţ
în legătură cu transmiţătoare (telecomunicaţii),
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
transmisie (telecomunicaţii), servicii de comerţ
în legătură cu trepiede pentru aparatele de
fotografiat, servicii de comerţ în legătură cu
unităţi flash, servicii de comerţ în legătură cu
radiouri pentru vehicule, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de înregistrare video, servicii
de comerţ în legătură cu casete video, servicii
de comerţ în legătură cu casete cu jocuri video,
servicii de comerţ în legătură cu ecrane video,
servicii de comerţ în legătură cu telefoane video,
servicii de comerţ în legătură cu monitoare
video pentru bebeluşi, servicii de comerţ în
legătură cu căşti de realitate virtuală, servicii
de comerţ în legătură cu staţii radio portabile
(walkie-talkie), servicii de comerţ în legătură
cu calculatoare purtabile, servicii de comerţ în
legătură cu monitoare de afişare video purtabile,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
pentru tehnologia informaţiei, audio-vizuale,
multimedia şi fotografice, servicii de comerţ
în legătură cu echipamente de comunicare,
servicii de comerţ în legătură cu echipament de
comunicaţie punct-la-punct, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii de
comerţ în legătură cu tastaturi pentru telefoane
mobile, servicii de comerţ în legătură cu etuiuri
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ
în legătură cu căşti pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu baterii pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu carcase pentru telefoane mobile, servicii
de comerţ în legătură cu cutii adaptate pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu telefoane mobile folosite în vehicule, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri usb pentru telefoane mobile,

servicii de comerţ în legătură cu baterii auxiliare
pentru telefoane mobile, servicii de comerţ
în legătură cu difuzoare suplimentare pentru
telefoane mobile, servicii de comerţ în legătură
cu huse din piele pentru telefoane mobile,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive şi
suporturi pentru stocare de date, servicii de
comerţ în legătură cu echipament şi accesorii
pentru procesarea datelor, servicii de comerţ
în legătură cu periferice adapate pentru a fi
folosite cu calculatoare şi dispozitive inteligente,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive
audio-vizuale şi fotografice, servicii de comerţ
în legătură cu cabluri de semnal pentru IT/AV
şi telecomunicaţii, servicii de comerţ în legătură
cu aparate şi instrumente pentru acumularea şi
stocarea curentului electric, servicii de comerţ în
legătură cu dispozitive audio şi receptoare radio,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
afişare, receptoare de televiziune şi dispozitive
pentru film şi video, servicii de comerţ în
legătură cu aparate, instrumente şi cabluri pentru
electricitate, servicii de comerţ în legătură cu
folii de protecţie pentru tablete, servicii de
comerţ în legătură cu folii de protecţie adaptate
pentru telefoane inteligente, servicii de comerţ
în legătură cu folii de protecţie adapatate pentru
ecrane de calculatoare, servicii de comerţ în
legătură cu folii de protecţie cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, servicii de comerţ
în legătură cu huse pentru telefoane, servicii
de comerţ în legătură cu huse pentru tablete,
servicii de comerţ în legătură cu huse pentru
pagere, servicii de comerţ în legătură cu huse de
videocamere.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1363

(210) M 2021 02373 (111)177030
(151) 23/03/2021
(732) WELL-CARDIO SRL, STR.

LĂCRĂMIOARELOR NR. 2, SAT
BREAZU, JUD. IAŞI, COMUNA
REDIU, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP.
11Ş JUD. IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

AXA MEDICAL CENTER

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 02.09.15;
19.01.03; 24.13.02; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:Roşu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate şi marketing,
managementul şi administrarea afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane,
servicii de clinică medicală, servicii de analize
medicală, îngrijirea sănătăţii, servicii de centre
de sănătate, examinare medicală, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, servicii
de stomatologie, servicii stomatologice, servicii
de ortodonţie, stomatologie, stomatologie
estetică, consultații stomatologice, asistență
stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
chirurgie, montare de pietre prețioase în

proteze dentare, servicii de albire a dinților,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, servicii de curățare a dinților,
servicii de igienă dentară, servicii oferite de
clinici dentare, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii de
bănci de sânge, servicii de fertilizare in vitro,
implanturi de păr, servicii de îngrijire la domiciliu,
servicii de sănătate prin apă (spa), consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de tip
hospice, servicii spitaliceşti, servicii de bănci
de ţesuturi umane, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic și tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), masaj, închirierea de echipamente
medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii
de cămine de bătrâni, îngrijire medicală,
servicii prestate de opticieni, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, servicii de fizioterapie/
terapie fizică, servicii de chirurgie plastică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, reabilitarea pacienţilor consumatori
de stupefiante, servicii de sanatorii, închirierea
instalaţiilor sanitare, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, consiliere alimentară și
nutrițională.

───────
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(210) M 2021 02376 (111)177184
(151) 23/03/2021
(732) CALIOPIA GAVRIL-PARFENE,

STR. EROILOR NR. 5H, BL.
MADRID SC.1 ET. 1 AP. 107,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Gineco Life DR. CALIOPIA
GAVRIL - PARFFENE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
26.01.18

(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Instrumentar pentru ginecologie,
instrumente medicale ginecologice pentru
examinarea organelor de reproducere feminine,
dilatatoare ginecologice, aparate pentru
regenerarea celulelor stem utilizate în scopuri
medicale, fotolii de uz medical, paturi special
concepute pentru scopuri medicale, truse pentru
instrumente utilizate de medici ginecologi, saltele
pentru naştere, clipsuri, chirurgicale, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
aparate utilizate în obstetrică.
44. Servicii ginecologice, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de îngrijiri medicale, servicii

de examinări medicale, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
închiriere de aparate de diagnosticare cu
ultrasunete, servicii medicale, și anume,
fertilizare în vitro, servicii obstetrice.

───────

(210) M 2021 02381 (111)177185
(151) 23/03/2021
(732) ZENET MAG SRL, STR. AV.

ALEXANDRU COLFESCU NR.
103, JUDETUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ZENET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game diverse de calculatoare, produse
hardware sau software sau accesorii it si de
telefonice , cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau alemisiunilor de tip teleshopping.
37. Servicii de întreținere pentru hardware de
calculator, întreținere și reparații de componente
de calculator, instalare și reparații de hardware
de calculator, întreținere și reparații de hardware
de calculator, instalare, întreținere și reparații de
componente hardware de calculator, servicii de
diagnostic de întreținere pentru imprimantele de
calculator, reparare și întreținere de hardware
de calculator și de telecomunicații, instalare
de sisteme de calculator care conțin circuite
electronice cu semiconductoare, consultanță în
legătură cu instalare, întreținere și reparații de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1365

───────

(210) M 2021 02383 (111)177186
(151) 23/03/2021
(732) BACANU CRISTIAN, ALEEA

POIANA MARE NR. 4, BL. B7,
SC. C, AP. 43, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CB hair - salon
hairstylist, haircolorist,

hairdresser just hair

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii prestate de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, sevicii de consultanță cu privire la
tratament de înfrumusețare, servicii de saloane
de înfrumusețare, coafură.

───────

(210) M 2021 02385 (111)177187
(151) 23/03/2021
(732) IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE, 65, QUAI
GEORGES GORSE, BOULOGNE
BILLANCOURT, 92100, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Smecta oprește și tratează
simptomatic diareea,
indiferent de cauză!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse/preparate farmaceutice, substanțe
si alimente dietetice adaptate pentru uz
medical, alimente pentru bebelusi, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente alimentare,
preparate bacteriene probiotice (probiotic
bacterial formulations) pentru uz medical,
plasturi.

───────

(210) M 2021 02387 (111)177188
(151) 23/03/2021
(732) IPSEN CONSUMER

HEALTHCARE, 65, QUAI
GEORGES GORSE, BOULOGNE
BILLANCOURT, 92100, FRANȚA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

Smecta oprește și
tratează diareea!

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, substanțe si alimente
dietetice adaptate pentru uz medical, alimente
pentru bebelusi, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente alimentare, preparate bacteriene

hardware de calculator, reparații de hardware de
calculator, instalare de hardware (de calculator).
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probiotice (probiotic bacterial formulations)
pentru uz medical, plasturi.

───────

(210) M 2021 02391 (111)177189
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIUM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────

(210) M 2021 02392 (111)177190
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────
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(210) M 2021 02393 (111)177191
(151) 23/03/2021
(732) SC GRANDE GLORIA

PRODUCTION SA, STR. TULUC
NR. 1, HALA 68, BIROUL 2,
COM. VÂNĂTORI, JUD. GALAŢI,
SAT COSTI, 807326, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

HEMOGENIUS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Şerveţele umede impregnate cu preparate de
curăţare, săpun lichid, gel de duş, cremă de
duş, cremă intimă de uz cosmetic, loţiune intimă
nemedicinală, cremă intimă cu spumare.
5. Şerveţele umede impregnate cu loţiuni
farmaceutice, săpun lichid de uz medicinal,
cremă intimă de uz medicinal, loţiune intimă
de uz medicinal, cremă intimă cu spumare,
supozitoare.
16. Hârtie igienică umedă.

───────

(210) M 2021 02396 (111)177192
(151) 23/03/2021
(732) SC FREE MEDIA SRL, PIATA

SFATULUI NR. 8, JUDEŢ BRAŞOV,
BRAŞOV, 500031, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Cupt'or
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 02398 (111)177193
(151) 23/03/2021
(732) ZEN DIAMONDS SRL, STR. SIBIU,

NR. 37, CAMERA 1, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU
5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ZEN DIAMONDS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, articole de bijuterie, casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, instrumente
pentru măsurarea timpului, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale acestora,
produse de bijuterie, instrumente cronologice.
35. Servicii de agenţii de import și export, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în avantajul
terților a bijuteriilor, articolelor de bijuterie,
casetelor pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
inelelor și lanțurilor de chei și brelocurilor pentru
acestea, instrumentelor pentru măsurarea
timpului, pietrelor prețioase, perlelor și metalelor
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prețioase și imitațiilor ale acestora, produselor de
bijuterie, instrumentelor cronologice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 02404 (111)177039
(151) 23/03/2021
(732) ELENA-CRISTINA HUIDEȘ, STR.

CERCELUS NR. 33, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI 144,
BL.ST2, SC. B, AP. 46, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FITNESS Chef HEALTHY
FOOD DELIVERY

(531) Clasificare Viena: 11.01.02; 11.01.10;
27.05.01; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 02406 (111)177251
(151) 23/03/2021
(732) ANCA IRINA VLAD, STR.

CORBENI NR. 20, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L., CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)

Antrenor de Personalitate

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizarea de cursuri de limbi străine,
organizarea de cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, furnizare de școli și cursuri de
limbi străine, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul limbilor străine.

───────
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(210) M 2021 02408 (111)177194
(151) 23/03/2021
(732) DVISION STUDIO,

BILDERDIJKSTRAAT 1783,
1053LD AMSTERDAM,
BILDERDIJKSTRAAT, TARILE DE
JOS

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC. B, AP. 96,
JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DVISION

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

aranjarea părului, geluri pentru fixarea coafurii,
geluri de protecție pentru păr, geluri sub formă de
sprayuri pentru coafură.
25. Îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte de
serie şi unicate, articole de îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole purtate în
jurul gâtului, articole pentru acoperirea capului,
rochii de mireasă, rochii lungi de seară, baticuri,
baticuri de purtat la gât, baticuri de pus pe cap,
fulare (îmbrăcăminte), fulare (eșarfe pentru gât),
fular tip manșon, eșarfe, șaluri, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), accesorii pentru păr (voaluri),
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru bărbați si femei, articole
vestimentare pentru bărbați
35. Servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, organizare de parade de modă
în scopuri comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de păr,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, studii de marketing în domeniul
produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, administrarea unui program de
reduceri care să permită participanților să obțină
reduceri la produse și servicii prin utilizarea
unui card de membru pentru reduceri, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
și anume cu privire la cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse profesionale pentur ingrijirea parului,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, publicitate

3. Produse profesionale şi neprofesionale de
cosmetică, respectiv: creme, truse machiaj,
apă micelară, apă parfumată, săpun, arome,
lapte demachiant, măşti de înfrumuseţare,
rujuri, extrase din plante, grăsimi, colagen,
pastă de dinţi, benzi pentru albirea dinţilor,
geluri pentru masaj, produse pentru bronzare,
produse pentru protecţie solară, pudră de talc,
preparate pentru ras, parfumerie, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale, antiperspirante, odorizante,
depilatoare, săruri de baie, loţiuni pentru
păr, respectiv: balsamuri, şampoane, coloranţi,
fixativ, nuanţator, ondulatoare şi produse pentru
unghii, respectiv: lac de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, unghii false, produse de
fumigaţie, creioane pentru sprâncene, dischete
de bumbac pentru demachiere, şerveţele
impregnate pentru demachiere, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, spray-uri pentru
bărbierit, produse pentru bărbierit, pomadă sub
formă de baton, geluri pentru păr, geluri pentru
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41. Educaţie, instruire, instruire în domeniul
coafurii şi a înfrumuseţării, seminarii de
pregătire în tehnicile de coafură, manichiură,
pedichiură şi machiaj, demonstrații cu produse
de coafat şi de înfrumuseţare în scopuri de
instruire, organizarea şi susţinerea de traininguri,

conferinţe, seminarii, evenimente în domeniul
îngrijirii şi înfrumuseţării, programe de educaţie şi
formare profesională pentru coafură, cosmetică,
manichiură, frizerie, seminarii de pregătire în
tehnicile de coafură.
44. Servicii de tratamente pentru păr, servicii
de tratamente cosmetice pentru păr, servicii
consultative privind îngrijirea părului, furnizare
de informații despre coafarea părului, servicii
de tratamente cu laser pentru creșterea părului,
servicii de coafare a părului, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servcii de tratamente cosmetice cu
laser pentru îndepărtarea părului nedorit, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, consiliere în domeniul înfrumusețării, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, închiriere de echipamente și
aparate pentru saloane de înfrumusețare sau
frizerii, servicii de cosmetică, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de îngrijire cosmetică pentru
persoane, consultanță în domeniul cosmeticii,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
de consultanță în domeniul cosmetic, consiliere
cu privire la produse cosmetice, servicii de
tratamente cosmetice pentru față și pentru
corp, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
de îngrijire a frumuseții, îngrijiri de igienă și
frumusețe, servicii pentru îngrijirea pielii capului,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind îngrijirea părului
oferite online.

───────

la produsele și serviciile vânzătorilor online
prin intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze de
date online, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terți
prin rețele de comunicații electronice, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru echipamente
si aparate pentru ingrijirea parului, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente și aparate pentru ingrijirea parului,
servicii de vanzare in legatura cu echipamente
și aparate utilizate in domeniul cosmeticii și
înfrumusețării, servicii de vânzare în legătură
cu accesorii utilizate pentru îngrijirea părului,
servicii de vânzare în legătură cu accesorii
utilizate în domeniul cosmeticii și a serviciilor de
înfrumusețare, servicii de vânzare în legătură cu
mobilier utilizat în saloanele de înfrumusețare,
servicii de agenții de import-export, servicii
de comercializare produse cosmetice și pentru
îngrijirea părului prestate prin intermediului unui
lanț de magazine, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de publicitate, marketing și promovare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar.
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(210) M 2021 02411 (111)177024
(151) 23/03/2021
(732) VIVIANA-IOANA PATEA, STRADA

SG. DUMITRU PENE NR. 1,
BLOC J52, SCARA 1, ETAJ 3,
AP. 24, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ProFian
(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;

27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor, servicii
funerare.

───────

(210) M 2021 02413 (111)177297
(151) 24/03/2021
(732) MEDEVA FINTECH S.R.L., STR.

MATEIASUL NR. 27, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Figo.Pay

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Servicii de plată prin comerţ electronic,
oferirea de informaţii financiare, strângerea
de fonduri caritabile, transferul electronic de
fonduri, sponsorizare financiară, furnizarea de
informaţii financiare prin intermediul unui site
web, servicii financiare, transfer electronic de
monede virtuale, împrumuturi (finanţare), servicii
de plăţi cu portofel electronic, schimb financiar
de monede virtuale, servicii bancare online,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit,
procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit,
emiterea de jetoane valorice, emiterea de cecuri
de călătorie.

───────

(210) M 2021 02417 (111)177419
(151) 24/03/2021
(732) TOP JOLLY BOUTIQUE SRL,

SOSEAUA GARII CATELU NR.
174, PARTER, AP. 17, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

JollyStore

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata
în legătură cu încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata în
legătură cu pantofi sport, sandale, ghete, botine,
cizme, încălțăminte pentru alergare, balerini,
saboți, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru munte, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte pentru
copii, încălțăminte de plaja, încălțăminte pentru
timpul liber, servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte și încălțăminte, servicii prestate
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online de un magazin de vânzare cu
amănuntul și ridicata referitoare la încălțăminte
și articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță pe
bază de catalog de încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de publicitate, marketing și promovare
de încălțăminte și articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, gestiunea
afacerilor comerciale, asistență în afaceri,
management și servicii administrative în legătură
cu încălțăminte și articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la încălțăminte și articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de încălțăminte
și articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 02424 (111)177195
(151) 24/03/2021
(732) BACKSTAGE PRODUCTION

GROUP INTERNATIONAL SRL,
STR. BUCUR, NR. 4-6, CAMERA
5, ET. 2, AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, BL. 1, SC. A, AP. 5, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

backstage production group

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 29.01.12;
26.11.05

(591) Culori revendicate:roşu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Compilarea statisticilor, efectuare de studii
statistice în afaceri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
37. Servicii de construcție și montare de
standuri de prezentare, de scene și de cabine,
montare tribune, curățare interioară și exterioară
de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare hardware de
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calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, întreținere și reparații de
mobilier, reparații și întreținere de clădiri.
38. Servicii de videoconferință, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe.
41. Închiriere de instalații de adresare publică,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, servicii de înregistrare, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice
42. Design arhitectural, design pentru magazine,
design pentru restaurante, servicii de proiectare

───────

(210) M 2021 02425 (111)177196
(151) 24/03/2021
(732) BACKSTAGE PRODUCTION

GROUP INTERNATIONAL, STR.
BUCUR, NR. 4-6, CAMERA 5, ET.
2, AP. 12, SECTOR 4, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, 11 IUNIE, NR.
51, BL. 1, SC. A, AP 5, SECTOR 4,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:Mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Compilarea statisticilor, studii statistice în
afaceri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de

iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
37. Construcție și montare de standuri de
prezentare, de scene și de cabine, montare
tribune, curățare interioară și exterioară
de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, instalare hardware de
calculator și a aparatelor de telecomunicații,
întreținere și reparare, întreținere și reparații de
mobilier, reparații și întreținere de clădiri.
38. Servicii de videoconferință, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
videoconferință.
41. Închiriere de instalații de adresare publică,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, servicii de înregistrare, editare
de înregistrări video, editare de înregistrări
audio, producție audio, video și multimedia și
fotografie, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice.
42. Design arhitectural, design pentru magazine,
design pentru restaurante, servicii de proiectare.

───────
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(210) M 2021 02427 (111)177197
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STRADA

DEMNITATII NR.35 CAMERA NR.1,
BUCURESTI, 012542, ROMANIA

(540)

Dr. Gusto

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 08.01.07;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată), toate acestea cu
excepția pufuleților, a pufuleților înveliți în
ciocolată, a fisticului, alunelor, nucilor, arahidelor,
migdalelor, a cajuului, stafidelor învelite în
ciocolată.

───────

(210) M 2021 02434 (111)177198
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DEMNITĂȚII, NR.35, CAMERA
NR.1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SEKER&SUGAR
PASTRY CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────
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(210) M 2021 02435 (111)176692
(151) 24/03/2021
(732) PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL,

STR. PIAŢA PRESEI LIBERE NR.
1, CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SPECTACOLA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;

27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:Roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
aplicații software descărcabile, programe
de calculatoare (software descărcabil), filme
cinematografice expuse, programe înregistrate
sau descărcabile pentru jocuri pe computer,
fișiere cu imagini descărcabile, fișiere cu
muzică descărcabile, tonuri de apel descărcabile
pentru telefoane mobile, software înregistrat
sau descărcabil, aplicații software descărcabile,
software multimedia, reviste electronice, baze
de date computerizate, fișiere multimedia
descărcabile, fișiere digitale (podcast).
16. Cărți, calendare, cataloage, reviste
(publicații periodice), ziare, publicații periodice,
publicații periodice tipărite, tipărituri, buletine de
știri (materiale tipărite).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, asistență în gestiunea afacerilor
sau a funcțiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, compilarea informațiilor în baze de
date informatice, compilarea informațiilor în

baze de date computerizate, sistematizarea
informațiilor în fișiere electronice, realizare
de expoziții în scopuri comerciale, gestionare
de fișiere informatice, investigații pentru
afaceri, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, sondaje
de opinie, organizare și coordonare de
târguri comerciale, realizare de târguri și
expoziții comerciale virtuale online, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
închiriere de spații publicitare, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale.
38. Transmisia de fișiere digitale, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
inclusiv de fișiere descărcabile și de fișiere
difuzate într-o rețea globală de calculatoare,
transmitere electronică de știri, emisiuni de
știri (transmisii), servicii de agenții de știri
electronice, servicii ale agențiilor de știri pentru
telecomunicații, transmisie de știri și informații
de actualitate, servicii ale agențiilor de presă
(transmitere de știri), transfer de date fără
fir prin telefonie mobilă digitală, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
transmisie de imagini prin rețele multimedia
interactive, transmisie de podcasturi.
41. Furnizare de programe de televiziune,
nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, realizare de expoziții
cu scopuri educative, servicii de reporteri
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de știri, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, difuzare de reportaje de
către agenții de știri, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, furnizare
de informații și știri online în domeniul
formării profesionale, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente educative, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme
printr-un site internet, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, organizarea
și conducerea de colocvii, organizare de
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
servicii educative oferite de cluburi, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), producții de
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film, televiziune și radio, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 02438 (111)177494
(151) 24/03/2021
(732) SC DROSERA COMSERV SRL,

STR. PRINCIPALĂ NR. 17,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SATU NOU, 427042, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

NAVICELLA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice care conțin fructe, coniac,
cidru, digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi
distilate, esențe alcoolice cu excepţia uleiurilor
esenţiale, extracte alcoolice, extracte din fructe,
alcoolice, lichioruri, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, rom,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin.

───────

(210) M 2021 02442 (111)177529
(151) 24/03/2021
(732) BIOKRAFT GROUP SRL, CALEA

RAHOVEI 266 - 268, ET. 1, CORP
1, AXELE C-D, STÂLPII 1-2,
CAMERA 02J, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
API SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1, BIROU 5,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COLICALMINPLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare și preparate dietetice,
de uz medical sau veterinar.

───────

(210) M 2021 02443 (111)177199
(151) 24/03/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DEMNITĂȚII NR. 35, CAMERA
NR. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

cesil PROFESSIONAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11;
09.07.19

(591) Culori revendicate:rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Rășini artificiale în stare brută, materiale
plastice în stare brută, adezivi pentru utilizare
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în industrie, chituri și alte produse de umplere,
produse chimice destinate industriei, siliconi.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
compusi din cauciuc siliconic.
21. Articole de bucătărie și veselă, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, perii (cu excepția
pensulelor), ustensile și recipienți pentru menaj
sau bucătărie, forme pentru bucatarie, forme
pentru flansuri si prajituri, forme pentru vafe.

───────

(210) M 2021 02449 (111)176733
(151) 24/03/2021
(732) LAGARDERE TRAVEL RETAIL

SRL, STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR.
4B SI STR. ING. GEORGE
CONSTANTINESCU NR. 2-4, LOT
3, CLADIREA C, ET. 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCURESTI,
013322, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.04.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv
cu autoservire, de alimente şi băuturi, servicii
în domeniul vânzării cu amănuntul de ziare,
reviste, cărți, servicii de vânzare cu amănuntul
de produse de toaletă și igienă personală,
servicii în domeniul vânzării cu amănuntul de
jucării, cd-uri, dvd-uri, servicii de vânzare cu
amănuntul de produse din tutun, organizare,
punere în practică şi supraveghere de programe
de stimulare a vânzărilor şi fidelizare.
36. Servicii financiare, afaceri monetare,
asigurari, servicii de schimb valutar şi
servicii monetare, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer şi
tranzacţionare în diferite monede, servicii de
plată a facturilor, servicii care permit efectuarea
de tranzacţii cu cardul, servicii de plată şi primire
de sume de bani în calitate de agenţi, prelucrarea
pentru terți a plăților efectuate cu carduri de debit
sau credit, facilitarea de tranzacţii financiare
pentru terţi, furnizarea de servicii electronice de
plată mobilă pentru terți, servicii de consiliere,
consultanţă şi informare referitoare la toate
serviciile menţionate anterior.
41. Organizare de loterii, jocuri, jocuri de pariuri,
jocuri de noroc, organizare de concursuri
educative și servicii de divertisment.

───────
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(210) M 2021 02453 (111)177023
(151) 24/03/2021
(732) POLUX EXPRESS FACTORY SRL,

STRADA IT.MOGA NR. 6, HALA
H3, SAT FUNDENI, COMUNA
DOBROIESTI, JUDEŢ ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 29.01.15;
11.01.02

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, gri, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

26. Flori artificiale.
35. Regruparea, în avantajul tertilor, a unei
varietati de bunuri, in special: unelte şi ustensile
de mână, acţionate manual, tacâmuri, arme de
mână, cu excepţia armelor de foc, aparate de
ras, ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţi, sticlărie, porţelan şi
lut, flori artificiale (exceptând transportul lor)
permiţând clienţilor să vizualize şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────

(210) M 2021 02454 (111)177200
(151) 24/03/2021
(732) SC ADEVARUL HOLDING SRL,

(540)

CLICK!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicaţii tipărite şi reviste (publicaţii
periodice).
35. Publicitate prin intermediul emisiunilor de
televiziune, prin reţele de telecomunicaţii radio,
electrice, relee telefonice, satelit, cablu, poştă
electronică, teletext, fax, aflate în proprietate sau
închiriate.
38. Difuzarea emisiunilor de televiziune prin
reţele de telecomunicaţii radio, electrice, relee
telefonice, satelit, cablu, poştă electronică,
teletext, fax, aflate în proprietate sau închiriate.
40. Servicii de procesare şi imprimare
tehnologică.
41. Servicii de realizare ale emisiunilor de
televiziune redacţionale, producerea emisiunilor
de televiziune tip "magazin", montaj de benzi
video, producţii de filme, bandă video, dezbateri
în direct în studio, talkshow-uri, film, servicii de
editare, servicii de reporter, înregistrări, filmări,
foto, video, audio.

───────

STR. FABRICA DE GLUCOZA,
NR.21, SECTOR 2, BUCURESTI,
020331, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ENESCU GABRIELA, STR. FRUNTE
LATA NR. 7, BL. P14A, SC. 1, P., AP.
3, SECTOR 5, BUCURESTI, 050684,
ROMANIA
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(210) M 2021 02455 (111)177201
(151) 24/03/2021
(732) CONSTANTIN ZDROB, STR.

BÂRSEI NR.1A, JUDEŢ BRAŞOV,
CODLEA, 500198, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, 500209, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

EXOTIC MARKET

(531) Clasificare Viena: 05.01.12; 26.01.16;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, pãsãri şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gãtite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouã, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grãsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, fãinã şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetãrie, îngheţatã,
miere, sirop de melasã, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
35. Afaceri comerciale şi gestionarea acestora,
administraţie comercială, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ prin magazine
şi lanţuri de magazine, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
comercializare, servicii de achiziţie pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02493 (111)177202
(151) 25/03/2021
(732) IOANA HOLT, STR. SAMUIL

MICU-KLEIN NR 1-3, AP. 25,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Bookd Homes
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2021 02496 (111)176766
(151) 25/03/2021
(732) KEYC.EUROPE SRL, CALEA

VITAN NR.9, BL.V6, SC.2, AP.64,
ET.6, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031281, ROMANIA

(540)

KEYC.EUROPE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse pentru toaletă, preparate pentru
îngrijirea animalelor, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, abrazivi, preparate pentru curăţare
şi odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie.

───────

(210) M 2021 02532 (111)177203
(151) 26/03/2021
(732) ALEXANDRU CRISTIAN

SZENTLASZLOI, STR.
TRAIAN NR. 15/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
439261, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

DUALSTORE
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Telefoane mobile, căști, căști stereo, căști
audio, tablete, tablete grafice, tablete digitale,
tablete grafice digitale, huse pentru tablete,
tastaturi pentru tablete.
12. Trotinete (vehicule), trotinete cu pedale
(vehicule).
28. Trotinete (jucării).

───────

(210) M 2021 02543 (111)177204
(151) 29/03/2021
(732) IT SCHOOL SRL, B-DUL G-RAL

ION DRAGALINA, 27, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

TechEvents

(531) Clasificare Viena: 29.01.11; 01.15.11;
24.17.02; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 02564 (111)177205
(151) 29/03/2021
(732) FERTISOL SRL, STR. VASILE

ALECSANDRI NR. 16A, JUD.
SUCEAVA, SIRET, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

terrAgricola

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.17;
29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Turbă (îngrășământ), ghivece de turbă pentru
horticultură, medii de cultură de mucegai,
cu substrat de turbă, turbă care conține
oligoelemente, folosită pe post de compost,
turbă pentru cultivarea semințelor, turbă sub
formă de compost, turbă tratată chimic
folosită în agricultură, turbă tratată chimic
folosită în horticultură, turbă tratată chimic
pentru utilizare în grădinărit, agenți naturali
și sintetici pentru creșterea plantelor, agenți
nutritivi pentru plante, biostimulante pentru
plante, biostimulente, și anume stimulente
pentru creșterea plantelor, fertilizatori pentru
plante, îngrășământ pentru plante crescute în
ghiveci, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte pentru
plante de interior, microorganisme folosite la
stimularea creșterii plantelor, oligoelemente
(preparate pe bază de - pentru plante),
preparate chimice pentru prevenirea infecțiilor
patogene la plante, preparate fertilizate din lână
minerală pentru creșterea plantelor, preparate
minerale folosite ca alimente nutritive pentru
plante, preparate pentru fortificarea plantelor,
preparate pentru hrănirea plantelor, preparate
pentru întărirea plantelor, preparate pentru
protejarea plantelor contra agenților patogeni,
preparate pentru reglarea creșterii plantelor,
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produse chimice folosite la prevenirea efectelor
dăunătoare ale mediului asupra plantelor,
produse chimice folosite la tratamentul în
urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea
bolilor plantelor, produse pentru stimularea
creșterii plantelor, sol artificial pentru cultivarea
plantelor, sol artificial pentru cultivarea plantelor
realizat din materiale minerale, sol artificial
pentru cultivarea plantelor realizat din materiale
plastice, sol pentru plante, soluții nutritive
care conțin oligoelemente pentru plante,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, substanțe nutritive pentru
plante, substanțe pentru creșterea plantelor,
substanțe pentru reglarea creșterii plantelor,
substraturi pentru plante.
31. Gazon/turbă naturală, turbă măcinată.

───────

(210) M 2021 02626 (111)177206
(151) 31/03/2021
(732) PR MEDICAL EVENTS SRL, STR.

COLONEL LANGA NR. 17, ET.
1, JUD. IAŞI, IAŞI, 700065, IAȘI,
ROMANIA

(540)

tripfinder
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Publicații periodice tipărite în domeniul
turismului.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor.
36. Asigurare pentru cazare la hotel.
39. Servicii de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism pentru organizarea de vacanțe,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, organizarea de călătorii,
rezervări pentru călătorii, servicii de călătorii

aeriene, organizare de călătorii în străinătate,
servicii de rezervare pentru călătorii, servicii de
rezervări pentru călătorii, organizare de călătorii
cu avionul, organizare de călătorii de afaceri,
organizare de călătorii și croaziere, servicii de
planificare de călătorii.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, rezervare de
cazare la hotel, evaluare de cazare hotelieră,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare pentru evenimente, organizare de cazare
pentru turiști, asigurare de facilități pentru târguri
(cazare).

───────

(210) M 2021 02632 (111)177207
(151) 31/03/2021
(732) LA FANTANA SRL, BD-UL GARII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI, NR. 7, ET 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SISTEMATH The water
purification path

(531) Clasificare Viena: 03.03.01; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Instalații pentru purificarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, aparate
pentru purificarea apei, de uz casnic, instalaţii
de purificare a apei pentru producere de
apa potabila, instalații pentru purificarea apei,
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instalații industriale de tratare a apei, aparate de
distribuire a apei purificate și racite, distribuitoare
de apa, sterilizatoare de apa, rezervoare de
apa sub presiune, instalații de sterilizare chimica
(aparate de tratare a apei), instalații pentru
purificare, desalinizare și tratare a apei, aparate
pentru indepartarea calcarului din apa, aparate
de filtrare a apei, aparate de filtrare pentru
instalațiile de alimentare cu apa, membrane
pentru filtrarea apei, unitați de filtrare pentru
osmoza inversa (echipamente pentru tratarea
apei), aparate de tratare a apei, instalații de
tratare a apei, aparate pentru desalinizarea
apei, dispozitive și instalații pentru dedurizarea
apei, aparate pentru distribuirea de bauturi reci,
purificatoare electrice de apa, de uz casnic,
aparate de ozonizare a apei.
35. Marketing pentru evenimente de
divertisment, promovare de evenimente speciale
şi evenimente de divertisment, organizare de
evenimente în scopuri comerciale si scopuri
publicitare, servicii de promovare cu privire
la evenimente de divertisment, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, sondaje de opinie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, prezentari de produse
și servicii de afișare a produselor, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, servicii de asistența
și consultanța pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amanuntul și cu
ridicata de dozatoare de apa, aparate și mașini
de purificare a apei, cești fabricate din plastic,
farfurii din plastic, sticle din plastic, suporturi
pentru pahare din plastic, forme din plastic
pentru cuburi de gheața, vanzare prin licitație
publica, închiriere de automate de vânzare,
asistența in afaceri, management și servicii
administrative, prelucrarea administrativa a
datelor, servicii de redactare, servicii de
consultanța in afaceri, închiriere de mașini și
aparate de birou, servicii de vânzări la licitații
publice de apă, cafele, aparate de apă și cafea,
dozatoare de apă și cafea, cești fabricate din
plastic, farfurii din plastic, sticle din plastic,
suporturi pentru pahare din plastic, forme din
plastic pentru cuburi de gheața, servicii de
vanzare cu amanuntul in legatura cu aparate de
apa și cafea, dozatoare de apa și cafea, cești
fabricate din plastic, cani din plastic, farfurii din
plastic, sticle din plastic, suporturi pentru pahare
din plastic, forme pentru cuburi de gheața din

plastic, boluri din plastic, management de birou
și administrarea afacerilor.
39. Transport și livrare de bunuri, transport
de marfa și cargo și servicii de debarasare,
ambalarea și depozitarea marfurilor, servicii de
stocare in camere frigorifice, depozitare de
containere, închirieri de containere, închirierea
de congelatoare, depozitarea marfurilor,
depozitare de produse, ambalare de articole
pentru transport, servicii de ambalare.
40. Închirieri de filtre de apă, închiriere în sistem
leasing a echipamentelor de epurare a apei (cu
excepţia celor finanţate pentru achiziţie în rate
sau prin închiriere), închirieri de echipamente
pentru tratarea apei, închirieri de dispozitive
pentru filtrarea apei, pentru uz comercial,
furnizare de informații despre închirierea de
aparate pentru purificarea apei, epurarea apei,
tratarea apei, regenerarea apei, controlul poluării
apei, tratarea și epurarea apei, servicii de
tratare (demineralizare) a apei, condiționarea
și purificarea aerului și a apei, închiriere de
echipamente pentru purificarea apei și a aerului.

───────

(210) M 2021 02633 (111)177208
(151) 31/03/2021
(732) ALINA TOMA, ALE.

PRIVIGHETORILOR NR. 82-84,
BL. F, ET. 5, AP. 5-3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Love BEAUTY

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:roz (Pantone
2337C), gri (Pantone Cool Gray 7C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, saloane
de coafură, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, epilat cu
ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie
de frumusețe, manichiură, ondularea părului,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, saloane
de frumusețe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de bronzare
cu aerograf, servicii de bronzare cu aerograf
pentru corpul uman, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bărbierie, servicii de consultanță cu privire
la epilarea corporală, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de consultanță în materie de îngrijire
a frumuseții, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de epilare cu
laser, servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de furnizare de instalații de băi de
soare, servicii de împletire a părului, servicii de
îndepărtare permanentă și reducere a părului,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii
de manichiură și de pedichiură, servicii de
micropigmentare, servicii de ondulare a părului,
servicii de îndreptat părul, servicii de îngrijire
a frumuseții, servicii de îngrijire a unghiilor,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii de
întors genele, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament cu microace, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de

tratamente cosmetice pentru față și pentru corp,
servicii de tratamente de slăbire, servicii de
tratamente de înfrumusețare,în special pentru
gene, servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii furnizate de saloane
de slăbire, servicii oferite de saloane de
bronzat și de solarii, servicii pentru extensii
de gene, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea pielii
capului, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
terapeutice personale cu privire la regenerarea
părului, servicii de solar, spălarea părului cu
șampon, servicii de tratament cosmetic, servicii
de tratament cosmetic cu laser al venelor
varicoase, servicii de tratament cosmetic cu laser
pentru piele, servicii de tratament cosmetic cu
laser pentru varicozități, servicii de tratament
cosmetic cu laser pentru îndepărtarea părului
nedorit, servicii de tratament cu laser pentru
creșterea părului, servicii de tratament pentru
păr, servicii de tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, servicii de tratamente cosmetice
pentru păr, servicii de tratamente cosmetice
pentru ten, servicii de stilizare a sprâncenelor,
servicii de întreținere a sprâncenelor, servicii
de stilizare a genelor, servicii de aplicare a
genelor fir cu fir, servicii de întreținere gene,
pedichiura, epilare definitiva, servicii vânzare
produse cosmetice de înfrumusețare, vânzare
servicii de înfrumusețare

───────

(210) M 2021 02637 (111)177560
(151) 31/03/2021
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR. 59,
CAMERA 4, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

eOptima
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de
uz medical, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, instrumente
ajutătoare pentru sex, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personala,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul
gazelor de eșapament, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipament pentru răcire și înghețare,
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate
21. Pensule de uz cosmetic, pensule pentru
contur de ochi, bureței pentru machiaj,
bureți de față pentru aplicarea machiajului,
aplicatoare cosmetice, perii cosmetice, bureți
cosmetici, ustensile cosmetice, aplicatoare
pentru cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
distribuitoare pentru cosmetice, suporturi pentru
cosmetice, perii de toaletă, truse de toaletă,
bureți de toaletă, ustensile de toaletă, suporturi
pentru perii de toaletă, aparat pentru parfumarea
aerului, acvarii, acvarii de interior, aparate
pentru răspândirea aerosolilor (altele decât
cele folosite în scopuri medicale), recipiente
termoizolante pentru alimente, amestecătoare
de cocktail, amestecătoare de fructe utilizate
pentru cocteiluri, de tip pistil, piepteni pentru
animale, aparat de masaj pentru pielea capului,
aparat pentru curățarea dinților și gingiilor
cu apă sub presiune, folosit acasă, aparate
cu ață dentară acționate cu baterie, aparate
de curățat scame, electrice sau neelectrice,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate

de gătit cu aburi, neelectrice, aparate de
gătit sub vid, aparate de măcinat alimente
cu acționare manuala, aparate de măturat
magnetice, aparate de ras brânză cu sită,
aparate de zdrobit pentru utilizare în bucătărie,
neelectrice, aparate electrice pentru omorârea
insectelor, aparate neelectrice pentru lustruirea
podelelor, aparate non-electrice de făcut paste
făinoase, pentru uz casnic, aparate non-electrice
de preparat înghețată, aparate pentru șters
praful, neelectrice, aparate pentru zdrobit cartofi,
sifoane pentru ape minerale, aplicatoare de
fard, aplicatoare pudră, articole de bucătărie
pentru controlarea curgerii lichidelor, articole de
sticlărie, articole pentru controlul dăunătorilor
și paraziților, articole pentru curățarea dentară,
articole din sticlă pentru băuturi, articole pentru
gătit și pentru servit masa, altele decât
furculițe, cuțite și linguri, articole pentru servirea
mierii, arzătoare de parfum, arzătoare de ulei
parfumat, arzătoare lumânări, aspersoare, ață
dentară, pămătufuri pentru bărbierit bare pentru
prosoape, recipiente pentru băut, bazine
(recipiente), bene de gunoi, bețișoare chinezești
(tacâmuri), bibelouri de porțelan, biberoane
pentru animale mici, bidoane de lapte, boluri,
boluri de sticlă, boluri din plastic (vase), boluri
pentru flori, boluri pentru servit, bomboniere,
borcane, borcane cu capac, borcane din sticlă,
borcane pentru depozitare, bureți, vase pentru
bucătărie,  bucătărie  ustensile  de  bucătărie,
recipiente pentru bucătărie, bureți abrazivi,
bureți de baie, bureți de curățat de uz casnic,
bureți metalici, căni, căni de băut, căni realizate
din plastic, căni metalice cu capac, căni termos,
capace pentru cratițe, capace de uz universal
pentru recipiente de bucătărie, carafe, cârlige
de rufe, cârpe de curățat, caserole (veselă),
castroane, căzi, căzi de baie gonflabile pentru
bebeluși, căzi de plastic pentru copii, cești,
ceaune de fontă, cești și căni, chiuvete, coșuri
de rufe, coșuri de hârtii, coșuri de gunoi
de uz menajer, coșuri pentru plante, cratițe,
cupe, cristaluri (sticlărie), instrumente curățat
pentru, acționate manual), cuști metalice de
uz casnic, cutii frigorifice portabile, neelectrice,
cutii pentru monezi (pușculițe), cutii pentru
picnic, cutii pentru sandvișuri, deschizătoare de
sticle, aparate odorizante pentru uz personal,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, dispozitive de demachiere,
dispozitive de lustruit podele (neelectrice),
dispozitive non-electrice de curățat covoare,
dispozitive pentru întins haine, dispozitive
pentru săpun lichid, dispozitive pentru presat
tubul de pastă de dinți, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, distribuitoare de hrană
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24. Materiale textile pentru casă, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie de pat
și pături, cuverturi, perdele dantelate, perdele
pentru duș, perdele din vinil, draperii (perdele
groase), perdele din plasă, perdele din material
plastic, perdele din plastic pentru cabine de
duș, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile pentru dormitor, prosoape de
baie, mănuși pentru baie, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru baie (cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte), produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape
de bucătărie, lenjerie de bucătărie, prosoape
de bucătărie (materiale textile), lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, așternuturi de pat
(lenjerie), baldachine (lenjerie de pat), lenjerie
de uz casnic, lenjerie de pat de frotir, cuverturi
matlasate (lenjerie de pat), lenjerie de pat pentru
bebeluși, articole textile utilizate ca lenjerie de
pat, lenjerie de pat, produse textile și înlocuitori,
materiale textile și înlocuitori pentru acestea,
articole de menaj textile (lenjerie de masă).

28. Controler jocuri video (gamepad), joystick-
uri pentru jocuri video, console portabile
pentru jocuri video, jocuri video electronice
portabile, jocuri video portabile, manete de
joc pentru aparate de jocuri video, aparate

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte
pentru sport, încălțăminte pentru sport, costume
de baie, papuci de baie, costume de plajă,
ncălțăminte de plajă, încălțăminte de plajă
și sandale, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), șepci sportive, căciuli tricotate,
pălării, curele (accesorii vestimentare), accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri.

din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticle, storcătoare
pentru sucuri de fructe, strecurători, sufertașe,
supiere, suporturi de uscat rufe, suporturi
pentru veselă, tampoane pentru față, tampoane
pentru curățare, mașini de făcut tăiței, acționate
manual), tăvi de servit, tăvi de uz casnic,
termosuri, tigăi, tocătoare, perii de toaletă,
tirbușoane, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
curățenie pentru toaletă și baie, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru
perii, vase, vase de bucătărie, veselă, articole de
bucătărie și recipiente, vaze, șervete de masă,
nu din hârtie sau material textil.

pentru animale de companie acționate de
acestea, distribuitoare de săpun, distribuitoare
de șervețele pentru uz casnic, distribuitoare
de role de hârtie igienică, distribuitoare de
prosoape de mâini, care nu sunt fixe, capace
pentru caserole, distribuitoare de prosoape
de hârtie, dozatoare de săpun, dozatoare
pentru șampon, fărașe, farfurii, farfurii de unică
folosință, farfurii din plastic, farfurii din sticlă,
farfurii și suporturi pentru ghivece, flacoane de
sticlă (recipiente), forme de bucătărie, forme
de copt, forme de copt prăjituri, forme pentru
bucătărie, forme pentru cofetărie, forme pentru
gătit, frânghii pentru întins rufele, fructiere,
furculițe de servit, găleți de uz domestic, gamele,
garafe, ghivece de flori, grătare (neelectrice),
halbe, suporturi pentru role de hârtie igienică,
hote de bucătărie, încălțătoare, perii pentru
încălțăminte, instrumente pentru pasat legume,
irigatoare orale, altele decât cele pentru uz
stomatologic, jardiniere, lăzi frigorifice, lăzi de
gunoi, linguri de servit, litiere pentru animale,
aparate și mașini neelectrice de lustruit, de
uz casnic), materiale de lustruit (cu excepția
celor din hârtie și piatră), mănuși de bucătărie,
mănuși de grădinărit, mănuși pentru exfoliere,
mături, mese de călcat, mixere neelectrice de
bucătărie, mopuri, oale de gătit, oale de noapte,
oliviere, ornamente confecționate din ceramica,
ornamente din sticlă, pahare cu picior, pahare
de bere, pahare de cocktail, pahare de coniac,
pahare de vin, pahare degradabile, pahare din
carton, pahare fără picior, pahare, vase de
băut și articole pentru baruri, pămătufuri pentru
pudrat, pensule pentru alimente, perii, perii de
curățare, piepteni, platouri (veselă), polonice
pentru servit, portfarduri (accesorizate), tigăi
pentru prăjit, produse pentru curățare, produse
din sticlă de uz casnic, pulverizatoare de uz
casnic, pulverizatoare de parfum (atomizatoare),
pulverizatoare de parfum, pușculițe, forme
de copt pentru patiserie, răcitoare pentru
vin, rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru
condimente, rafturi pentru prosoape, râșnițe
manuale de uz casnic, râșnițe menajere
neelectrice, răzătoare, recipiente de băut,
recipiente de uz casnic, recipiente pentru băuturi,
recipiente pentru menaj sau bucătărie, săculețe
și cutiuțe parfumate (recipiente), suporturi pentru
săpun, savoniere, scobitori, servicii de masă
din porțelan chinezesc (excluzând tacâmurile),
servicii (veselă), set recipiente de bucătărie,
seturi de cafea formate din cești și farfurii,
sfeșnice, seturi pentru zahăr și lapte, seturi
de condimente, site, solnițe, sosiere, șpacluri
(ustensile de bucătărie), spărgătoare de nuci,
spatule, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
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pentru jocuri video, console de jocuri, jocuri
electronice, mouse-uri pentru jocuri, dispozitive
de jocuri portabile, aparate de jocuri electronice,
controlere pentru console de jocuri, jocuri
portabile cu afișaj cu cristale lichide, jocuri
portabile și jucării cu funcții de telecomunicații,
jocuri electronice cu output video, destinate
utilizării cu televizoare, jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizarea exclusivă
cu televizoare, componente de joc electronice
portabile, jucării electronice, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, aparatură electronică de divertisment
încorporând un afișaj cu cristale lichide, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern, jucării, jocuri și articole
de joacă

───────

(210) M 2021 02638 (111)176691
(151) 31/03/2021
(732) PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL,

PIATA PRESEI LIBERE, NR. 1,
CORP D1, ETAJ 6, CAMERELE
22, 23, 52, 53, 54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ASTROSENS

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 26.01.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice descărcabile sub formă de
reviste, aplicații software descărcabile,
fişiere cu imagini descărcabile, software

multimedia, înregistrări multimedia, programe
de calculator multimedia interactive, software
pentru streaming de multimedia, fișiere
digitale (podcast) descărcabile, podcast-uri
descărcabile.
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, transmitere de conținuturi multimedia
pe internet, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, difuzare
de programe radio și de televiziune, servicii de
podcasting, transmisie de podcasturi
41. Publicare multimedia a publicațiilor
electronice, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare multimedia,
publicare multimedia a revistelor, publicarea de
materiale multimedia online, producție audio,
video și multimedia și fotografie, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, furnizare
de divertisment multimedia printr-un site internet,
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de evenimente educative,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, creare (redactare)
de podcast-uri, furnizare de divertisment prin
intermediul podcasturilor
42. Găzduire de aplicații multimedia, găzduire
de conținut de divertisment multimedia,
proiectare și dezvoltare de produse multimedia,
stocare electronică de conținut multimedia de
divertisment, dezvoltare de software de aplicații
pentru livrare de conținut multimedia, găzduirea
de podcasturi
45. Servicii astrologice, prognoze astrologice,
consultanță astrologică, servicii astrologice și
spirituale

───────
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(210) M 2021 02649 (111)177210
(151) 01/04/2021
(732) MAGIC SUSHI SRL, STR.

ZORILOR, NR. 25, ET. PARTER,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGIC Sushi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
17.02.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#171616), portocaliu (HEX #EB4F1C),
alb (HEX #FFFFFF)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, bufete
cu autoservire, baruri, organizare de mese la
hoteluri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), restaurante de delicatese, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bucătărie
mobilă, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de băuturi,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri

rapide, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servire de băuturi alcoolice, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi, servicii
prestate de bucătari personali, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, snack-
baruri, închiriere de echipament de catering,
închirierea mașinilor de gătit

───────

(210) M 2021 02672 (111)176740
(151) 01/04/2021
(732) VENDING ZONE S.R.L., SOS.

CHITILA, NR. 3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA, NR. 23, BL. M106,
SC.4, ET. 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WOW REINVENT SHOPPING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 26.11.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
de produse diverse, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod comod, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
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cu comandă prin poștă, sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
vânzarea cu amănuntul a produselor
de larg consum, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri, servicii de comparare a prețurilor,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, distribuirea de eșantioane și materiale
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea diferitelor evenimente,
închiriere de automate de vânzare, închiriere de
automate de vânzare acționate cu fise, închiriere
de automate de vânzare acționate pe bază de
card, închirierea spațiului publicitar, închirierea
panourilor de afișaj, studii de piață, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de expoziții/
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
prestate online de magazine de vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02673 (111)176741
(151) 01/04/2021
(732) VENDING ZONE S.R.L., SOS.

CHITILA, NR. 3, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, BD.
OCTAVIAN GOGA, NR. 23, BL. M106,
SC.4, ET. 4, AP. 117, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SELFSHOP SHOPPING
REINVENTED

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 25.01.25

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
de produse diverse, cu excepția transportului
acestora, permițând clienților să le vadă și să
le cumpere în mod comod, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, al automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă, sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
vânzarea cu amănuntul a produselor
de larg consum, publicitate, marketing,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistență administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri, servicii de comparare a prețurilor,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
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în alegerea bunurilor și serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstrații cu
produse, distribuirea de eșantioane și materiale
publicitare, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea diferitelor evenimente,
închiriere de automate de vânzare, închiriere de
automate de vânzare acționate cu fise, închiriere
de automate de vânzare acționate pe bază de
card, închirierea spațiului publicitar, închirierea
panourilor de afișaj, studii de piață, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizarea de expoziții/
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
prestate online de magazine de vânzare cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 02689 (111)177209
(151) 01/04/2021
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI NR. 39, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP. 46,
SECTOR 3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IZONITOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate dietetice și alimentare,
produse alimentare minerale pentru scopuri
medicale, preparate alimentare dietetice de
uz medical, suplimente alimentare lichide,
dietetice (alimente de uz medical), medicamente
pe bază de plante, preparate din plante
de uz medical, extracte din plante de
uz medical, suplimente pe bază de plante
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
remedii naturale și farmaceutice, medicamente,
preparate folosite ca aditivi la alimente pentru
consum uman (medicinale), remedii pentru
medicina umană, preparate farmaceutice pentru
uz uman, suplimente alimentare si preparate
dietetice, compoziții din plante medicinale
de uz medical, preparate medicinale pentru
îngrijirea sănătății, preparate farmaceutice,
preparate pentru tratarea cancerului, preparate
biologice pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice biologice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului.

───────
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CALEA SAGULUI NR. 85, BL.11,
SC.G, ET.6, AP.28, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300516, TIMIȘ,
ROMANIA
CRISTINA-GEORGIANA TORJOC,
STR. PRIMĂVERII NR. 15, JUD.
BIHOR, BAILE FELIX, 417500,
BIHOR, ROMANIA
ERSILIA CALINA ALEXA, STR.
LETEA NR.14, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300503, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA-NICOLETA RABA, STR.
SIMFONIEI NR.40, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, 307160, TIMIȘ,
ROMANIA
ADRIAN RIVIS, STR. CORNEL
GROFSOREANU BL.14, SC.A,
ET.3, AP.10, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300199, TIMIȘ,
ROMANIA
DIANA MOIGRADEAN, STR.
PRINCIPALĂ NR. 487, JUD. TIMIŞ,
CARANI, 307376, TIMIȘ, ROMANIA
CAMELIA MOLDOVAN, STR.
PLOPILOR NR. 33. JUD. TIMIŞ,
RECAS, 307340, TIMIȘ, ROMANIA
LUMINITA PIRVULESCU, STR.
SORIN TITEL NR. 13/25, JUD.
TIMIŞ, TIMISOARA, 300229, TIMIȘ,
ROMANIA
VIORICA-MIRELA POPA, STR.
ATENA NR. 3/1, JUD. TIMIŞ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA
DELIA-GABRIELA DUMBRAVA,
STR. INTRAREA ROMA NR.1,
AP.5, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
300560, TIMIȘ, ROMANIA
ISIDORA RADULOV, STR. BABA
DOCHIA NR. D2, JUD. TIMIŞ,
TIMISOARA, 300118, TIMIȘ,
ROMANIA

ILEANA COCAN, CALEA
HODONIULUI NR.25, JUD. TIMIŞ,
DUDESTII NOI, 307041, TIMIȘ,
ROMANIA
DESPINA-MARIA BORDEAN,
STR. MUREŞ NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300422, TIMIȘ,
ROMANIA
CORINA-DANA MISCA, STR.
MUREŞ NR.2, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Grape Skins Fortified Pasta
by AKADEMIKAFOOD

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.07.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Orez, paste făinoase și tăieței.

───────

(210) M 2021 02692 (111)177211
(151) 01/04/2021
(732) MARIANA-ATENA POIANA,
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(210) M 2021 02706 (111)177212
(151) 02/04/2021
(732) ARTI MONDO ANG SRL, ALEEA

CASTANILOR NR. 9, JUDEŢUL
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

DACIA

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 11.03.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, dulapuri, paturi, birouri, uși pentru
mobilă, mobilă.
29. Bucăți de carne de pui, cârnați, carne și
produse din carne, caltaboș, cârnați afumați,
cârnați din carne de pui, carne de porc, carne
de pasăre, carne de mânzat, carne de curcan,
carne ambalată, carne afumată, carne, carne
proaspătă, carne feliată, carne de vită, carne
de rață, ficat, curcan, cotlete de porc, carne
tocată, mezeluri, jambon, pui, pastramă de pui,
pastramă de porc, pastramă, șuncă, tobă, salam,
brânzeturi, brânză de oaie, brânză din lapte
de capră, mix de brânzeturi, creme de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, caș, preparate cu
brânză de țară, brânză proaspătă de vaci, iaurturi
de băut, iaurturi cremoase, iaurt, lapte de oaie,
lapte de capră, lapte, produse lactate, kefir
(băutură din lapte), lapte bătut, smântână, lapte

praf, lapte de vacă, unt, smântână (produse
lactate), smântână grasă.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț
online și offline cu produse din clasa 29
respectiv: carne, pește, preparate din carne,
alimente din carne și 20 respectiv: mobilier,
dulapuri, paturi, birouri, uși pentru mobilă,
mobilă.
41. Evenimente, respectiv: Conferinţe în
domeniul HoreCa, târguri în domeniul HoreCa
cu scop educaţional sau cultural, seminarii
în domeniul HoreCa (instruire) webminarii
în domeniul HoreCa(instruire), educație,
consultanță și furnizarea de instruire în domeniul
HoReCa.
43. Servicii oferite de unități de cazare, servicii
hoteliere.

───────

(210) M 2021 02719 (111)177556
(151) 02/04/2021
(732) AVICARVIL SRL, STR. PRICIPALĂ

NR. 1, JUDEȚUL VÂLCEA,
FRÂNCEȘTI, 20392, VALCEA,
ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL
LACUL TEI NR 56, BL 19 SC B AP
52, BUCUREȘTI/SECTOR 2, 020392,
ROMANIA

(540)

AVICARVIL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.07.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și extracte din carne de pui, ouă,
păsări de curte, nu vii.

───────
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(210) M 2021 02723 (111)177416
(151) 02/04/2021
(732) PATRIKEV S.R.L., STR.

HUMORULUI NR. 91, JUDEȚUL
SUCEAVA, ȘCHEIA, 727525,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) MILENIUL 3 AGENȚIA DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STRADA MOLDOVEI NR. 10, CRINUL
A 28, JUDEȚUL IAȘI, PAȘCANI,
705200, IAȘI, ROMANIA

(540)

PATRIKEV

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
bleu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 02724 (111)177213
(151) 02/04/2021
(732) MADRADVIC ENTERPRISE S.R.L.,

STR. AMARADIA NR.21, ET.2,
AP.11, JUDEȚUL GORJ, MUN.
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.11 IUNIE
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TruInterior

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.08; 26.11.07; 26.11.08

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, servicii de comerț online cu
accesorii pentru baie, casa și decorațiuni.

───────
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STR. DECEBAL NR. 6, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANTA IN PI IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
144, BL. ST2, SC. B, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

NOMAD BOAT LIFT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Închirierea bărcilor, parcare şi depozitare
vehicule, ancorare, închirierea ambarcaţiunilor
pe apă, închiriere de skijet., organizare de
călătorii pe apă.

───────

(210) M 2021 02733 (111)177214
(151) 04/04/2021
(732) AVICENNA HEALTHCARE SRL,

STR. MAXIMILIAN POPPER, NR.
23, ET. 4, AP. 10, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ocean's Vitamins & Minerals
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice medicale, alimente si
substante dietetice adaptate pentru uz medical,

suplimente alimentare pentru oameni, plasturi şi
materiale pentru pansamente, dezinfectante.
44. Servicii medicale, servicii de igiena şi de
ingrijire a frumuseţii pentru oameni.

───────

(210) M 2021 02758 (111)177245
(151) 05/04/2021
(732) SANREVO SRL, STR.

CASTANILOR NR. 15B, JUDETUL
VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

(540)

NEWS VASLUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.12
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, servicii de
furnizare de publicații on-line, publicare de
documente, publicare de texte, servicii de
publicarea de fotografii, servicii de publicare on-
line.

───────

(210) M 2021 02727 (111)177040
(151) 02/04/2021
(732) LAKE NAUTIC SPORTS SRL,
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(210) M 2021 02769 (111)177215
(151) 05/04/2021
(732) ROYAL MARKET SRL, STRADA

LUNCA SIRETULUI NR.10,
BL.M45B, SC.3, ET.4, AP.107,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

ZOLLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice, produse cosmetice şi
preparate cosmetice, nemedicinale, preparate
cosmetice si produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac de unghii, ojă de unghii, gel pentru unghii,
vârfuri pentru unghii, unghii false, adezivi pentru
gene, păr și unghii false, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), pile abrazive pentru
unghii, vârfuri pentru unghii (cosmetice), produse
cosmetice pentru unghii, sclipici pentru unghii,
crema pentru unghii, întăritor pentru unghii,
balsamuri pentru unghii, loțiuni pentru întărirea
unghiilor, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, bază pentru
unghii, hârtie abrazivă pentru unghii, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor.

21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, perii pentru
unghii, perii de unghii, tăvițe destinate utilizării
la lăcuirea unghiilor, ustensile cosmetice,
aplicatoare cosmetice, spatule cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, suporturi pentru cosmetice, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii de

informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul de produse cosmetice,
consiliere cu privire la produse de consum
în legătură cu cosmeticele, promovarea
comercială, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse şi servicii
de afișare a produselor, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de marketing comercial.
44. Servicii de igiena și de frumusețe pentru
oameni, servicii cosmetice de îngrijire corporală
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii de îngrijire a unghiilor.

───────

(210) M 2021 02771 (111)177332
(151) 05/04/2021
(732) CERASELA-MIHAELA SIMIUC,

STR. INT. CPT. GHEORGHE
PREOȚESCU NR. 18, MANSARDĂ,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Went shopping, fell in love.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, produse
cosmetice, articole de parfumerie și odorizante,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, produse pentru spălare,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse pentru curățarea dinților
și ape de gură, săpunuri, detergenți, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale.
24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, lenjerie pentru pat, țesături pentru

8. Pile pentru unghii, clești de unghii, pile de
unghii, foarfeci (forfecuțe) de unghii, pile pentru
unghii electrice şi neelectrice, clești pentru
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor,
ustensile pentru manichiură şi pedichiură.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1395

lenjerie, lenjerie de masă, lenjerie de uz casnic,
așternuturi de pat (lenjerie), cuverturi matlasate
(lenjerie de pat), lenjerie de pat și pături, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de pat de unică folosință din hârtie, lenjerie
de pat de unică folosință din material textil,
perdele pentru duș, mochetă (perdele), perdele
dantelate, perdele plisate, perdele pentru ușă,
țesături pentru perdele, perdele din plasă,
draperii (perdele groase), perdele din materiale
textile, perdele din materiale plastice, perdele
și draperii confecționate, draperii textile, draperii
din materiale textile gata confecționate.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, deserturi preparate
din produse lactate, băuturi pe bază de
produse lactate, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, supe și
baze de supă, extracte din carne, lapte, legume
procesate, legume amestecate, legume uscate,
legume gătite, legume conservate, sucuri de
legume pentru gătit, sucuri din fructe utilizate la
gătit.
30. Produse de patiserie din legume și carne,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori
naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, produse de brutărie, produse de
cofetărie nemedicinale, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(produse de patiserie).
32. Bere și produse de bere, băuturi nealcoolice,
ape, sucuri, sucuri de legume (băuturi), amestec
de sucuri de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi nealcoolice pe bază de sucuri de
legume verzi, băuturi nealcoolice constând dintr-
un amestec de fructe şi sucuri de legume.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), cidru
alcoolic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare de alimente prin

magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, servicii oferite de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii ale bistrourilor, servicii de local public,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servire
de alimente și băuturi, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 02790 (111)176680
(151) 09/04/2021
(732) SMART SERVICE INSTAL SRL,

STR. BRADULUI, NR. 5, JUDEŢ
IAŞI, IASI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

EadGrup.ro Proiectare
- Executie - Service

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0F75BC), alb (HEX #FFFFFF), negru
(HEX #000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Rețele de calculatoare, programe pentru
calculatoare înregistrate sau descărcabile,
software pentru servere, software de securitate.
37. Instalarea sistemelor de securitate,
întreținere și reparare de instalații de
securitate, instalare de calculatoare, reparații de
calculatoare, întreținere de calculatoare.
42. Servicii de securitate a datelor (paravane
de protecție (firewall)), consultanță privind
calculatoarele, actualizarea software-ului,
întreținere de software, inginerie de software
informatic, proiectare tehnică, servicii de
proiectare tehnică.
45. Monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate.

───────
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(210) M 2021 02791 (111)177322
(151) 06/04/2021
(732) DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL,

STR. PUSCASU NR.64, JUDEŢ
IALOMIŢA, GHEORGHE DOJA,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 02792 (111)177323
(151) 06/04/2021
(732) EVOLUTION GUARD SRL, SOS.

SALAJ, NR. 202, AP.31, SECTOR
5, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

EVOLUTION GUARD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 02809 (111)176706
(151) 08/04/2021
(732) ALEXANDRA MARIN, STR. SPIRU

HARET NR. 1, AP. 4, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ŞOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Ikigai

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.03.11;
26.01.06; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
7436 C, 2104 C), roşu (Pantone 2347
C), galben (Pantone 102 C), verde
(Pantone 389 C, 2427 C), negru
(Pantone Black 6C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

DRAGOSTAL TITAN GUARD

3. Articole de parfumerie și odorizante,
alge marine pentru cosmetologie, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, esență de bergamotă,
ceruri de masaj, preparate cosmetice pentru
slăbire, cosmetice care conțin acid hialuronic,
cosmetice care conțin cheratină, cosmetice
care conțin panthenol, cosmetice nemedicinale,
cosmetice pentru vânzare sub formă de kit,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
creme de masaj, nemedicinale, gel de aloe
vera de uz cosmetic, geluri de masaj, altele
decât cele de uz medicinal, geraniol de
uz cosmetic, grăsimi de uz cosmetic, loțiuni
nemedicinale, loțiuni parfumate (preparate de
toaletă), loțiuni pentru corp parfumate (preparate
de toaletă), lumânări de masaj de uz
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cosmetic, piperonal de uzcosmetic, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului, preparate
abrazive pentru corp, preparate cosmetice
care ajută la slăbit, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, preparate de toaletă
nemedicamentoase, preparate din aloe vera
pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), preparate igienice ca articole de
toaletă, produse cosmetice, produse cosmetice
naturale, produse cosmetice organice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de toaletă
nemedicinale, sprayuri cu apă minerală de
uz cosmetic, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri minerale
(cosmetice), uleiuri pentru masaj, nu de uz
medical, uleiuri și loțiuni pentru masaj, unguente
de uz cosmetic, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă..
5. Agenți detoxifianți pe bază de plante, agenți
metabolici de detoxifiere, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, alimente
dietetice adaptate pentru bolnavi, alimente
dietetice de uz medical, alimente dietetice
pentru utilizare în nutriția clinică, alimente
liofilizate adaptate pentru uz medical, alimente
omogenizate adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți derivați din miere, antioxidanți
obținuți din surse vegetale, argilă naturală
pentru scopuri terapeutice, băuturi dietetice de
uz medical, băuturi pe bază de plante,de uz
medicinal, băuturi pe bază de vitamine, băuturi
(suplimente dietetice), capsule pentru slăbit,
cataplasme, ceaiuri medicinale, ceaiuri de slăbit
de uz medical, ceaiuri din plante pentru uz
medicinal, creme de corp (medicinale), creme
din plante de uz medical, creme hidratante de
uz farmaceutic, creme medicinale, digestive,
dietetice (alimente - de uz medical), dietetice
(substanțe - de uz medical), diuretice folosite
în scopuri de detoxifiere, extracte din plante
de uz medical, extracte din plante și ierburi
de uz medical, fibre dietetice care ajută
digestia, fibre din semințe de in măcinate
destinate utilizării ca supliment dietetic, infuzii
din plante medicinale, laxative folosite în
detoxifiere, lipitori de uz medical, lumânări de
masaj medicamentoase, lumânări pentru masaj
de uz terapeutic, lumânări pentru urechi de
uz terapeutic, miorelaxante, nectar de fructe
pentru diabetici, adaptat pentru uz medical,
pachete cu nămol și plante de uz terapeutic,
pâine de uz terapeutic îmbogățită cu vitamine,
picături cu vitamine, plasturi cu suplimente de
vitamine, polen de albine pentru uz ca supliment

alimentar în dietă, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, preparate cu cafeină cu efect
stimulativ, preparate cu minerale și vitamine,
preparate din aloe vera de uz terapeutic,
preparate farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru reglarea imunității, preparate pe bază
de multivitamine, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate probiotice utilizate în scopuri
medicale, care ajută la menținerea unui
echilibru natural al florei din sistemul digestiv,
produse derivate din procesarea cerealelor
pentru uz dietetic sau medical, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse pentru împrospătarea respirației de
uz medical, produse pentru odorizarea aerului,
remedii naturale și farmaceutice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, suplimente
alimentare, suplimente alimentare antioxidante,
suplimente alimentare cu efect cosmetic,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pe bază de germeni de grâu,
suplimente alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, suplimente alimentare pe bază
de propolis, glucoza, drojdie, suplimente
alimentare pe bază de minerale, suplimente
alimentare pe bază de semințe si ulei de
in, suplimente alimentare pe bază de pudră
de acai, carbune activ, clorela, albumină,
polen, enzime, lecitină, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, ginseng
roșu, suplimente alimentare proteice, suplimente
alimentare realizate în principal din minerale,
vitamine, suplimente alimentare si preparate
dietetice, suplimente antioxidante, suplimente
alimentare sub formă de prafuri de spori
de ganoderma lucidum, suplimente alimentare
pentru îmbunătățirea formei fizice și a rezistenței,
suplimente cu colostru, suplimente lichide din
plante, suplimente nutritive, suplimente nutritive
care conțin extracte de ciuperci, suplimente
nutritive care conțin în principal fier, zinc,
magneziu, calciu, suplimente nutritive fortifiante,
care conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
minerale, suplimente pe bază de plante,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
prebiotice, suplimente probiotice, suplimente
proteice sub formă de shake-uri, suplimente
vitaminice și minerale, tablete de vitamine,
tablete de vitamine efervescente, vitamine și
preparate cu vitamine.
35. Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea vânzărilor, servicii
de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare, sanitare și de produse
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medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente pentru
terapie fizică, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare, sanitare și produse medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentruproduse cosmetice și de
înfrumusețare, consiliere cu privire la produse
de consum, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, servicii de comenzi online, servicii
de import și export, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
publicitate, marketing și promovare. servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri, în mod
special a celor solicitate în clasele 3 si 5
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților), achiziții de terenuri pentru
închiriere, acordare de finanțare pentru
dezvoltarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru promovarea imobiliară, administrare
de bunuri imobiliare, administrare de clădiri
cu apartamente, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de portofolii de proprietăți, administrare de
proprietăți imobiliare, administrare fiduciară de
proprietăți imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,

administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, afaceri imobiliare, agenți
imobiliari, agenție de închirieri de locuințe
(apartamente), agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), agenții de închiriere locuințe pentru
persoane din grupurile vulnerabile, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
consultanță imobiliară, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, coproprietate
imobiliară, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, formare de consorții imobiliare,
furnizare de cazare permanentă, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
agenții sau brokeraj de arendare sau închiriere
de terenuri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, concesionare de proprietăți funciare
absolute, încheiere de contracte de închiriere
de bunuri imobiliare, închiriere de birouri pentru
co-working (lucru la comun), închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de spații comerciale, închiriere
de spații de cazare permanentă, intermediere
de contracte de închiriere, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăți imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, închiriere
de spațiu în centrele comerciale, închirieri de
apartamente, garsoniere și camere, închirieri
de birouri, închirieri de clădiri, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), închirieri
de spații comerciale, închirieri tip leasing
de clădiri, intermediere pentru închirierea de
proprietăți comerciale, leasing de terenuri,
leasing sau închiriere de clădiri, leasing și
închirieri de spații comerciale, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de cesiune
de contracte de închiriere a proprietăților
imobiliare, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente, furnizare de locuințe
permanente, gestionare de proprietăți imobiliare,
gestionarea portofoliilor de proprietăți,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
bunurilor imobiliare, gestiunea imobilelor,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, închiriere de centre de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1399

afaceri, închirieri de locuințe (apartamente),
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, managementul
proprietăților imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, punere la dispoziție de
locuințe (servicii imobiliare), servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii de achiziții de terenuri (în
numele terților), servicii de achiziții imobiliare,
servicii de achiziționare de terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de vânzare cu amănuntul, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, servicii deconsultanță în
materie imobiliară pentru corporații, servicii
de căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune imobiliară pentru
complexe de clădiri, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
servicii de investiții în domeniul imobiliar (servicii
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de tip garanţii (escrow) pentru bunuri
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, acoperirea lucrărilor de zidărie de
cărămidă, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajări interioare ale birourilor,
aplicare de protecții anti-graffiti, aplicarea
de acoperiri impermeabile pentru acoperișuri,
aplicarea de căptușeli pentru repararea
pereților, aplicarea de materiale de etanșare
antiderapante, de siguranță, pentru pardoseli,

aplicarea de învelișuri pe fibre optice,
așezare pardoseli, construirea de structuri
de beton armat cu ajutorul cofrajelor
glisante și ascendente, curățarea spațiilor
interioare, curățarea structurilor mobile,
curățarea suprafețelor de protecție pentru
pardoseli, decorare de clădiri, furnizare de
servicii de curățenie, instalare de acoperișuri,
instalare de dispozitive de fixare și accesorii
pentru clădiri folosite ca reședințe, instalare de
uși și ferestre, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalare, reparare și întreținere de facilități și
echipamente pentru camere curate, instalarea
aparatelor sanitare, instalarea armăturilor pentru
clădiri, instalarea pereților despărțitori pentru
clădiri, instalarea pereților despărțitori interiori,
întreținere de proprietăți, întreținere și reparații
de pardoseli, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, lustruirea,
instalarea, întreținerea și repararea geamurilor,
ferestrelor și jaluzelelor, lucrări de instalații
sanitare și instalare de apă și de gaz,
lucrări de reparații în construcții, lustruire și
polizare, montare de dale, cărămizi sau blocuri,
montare de garduri de siguranță, montare de
mobilier, montare de mochete, montare de
plăci pentru pardoseli, montare de podele din
lemn artificial, montare de podele laminate,
montare de porți, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, montare pardoseli, montarea
izolației la cavitățile din perete, montarea izolației
la țevi, parchetare, renovare de proprietăți,
renovarea interioară a clădirilor, reparare de
instalații sanitare, reparare de tocuri pentru uși
și ferestre, reparații și întreținere de clădiri,
restaurare de acoperișuri, rerostuirea zidăriei,
ridicarea de structuri temporare pentru ședere,
servicii de acoperire (zugrăveală), servicii de
acoperire pardoseli, servicii de consiliere cu
privire la repararea structurilor de inginerie civilă,
servicii de consiliere cu privire la întreținerea
clădirilor, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, servicii de curățenie,
servicii de electricieni, servicii de instalare
de acoperișuri, servicii de instalații electrice,
servicii de instalații sanitare și montare de
geamuri, servicii de izolare, servicii de renovare
a apartamentelor, servicii de restaurare de
zugrăveli, servicii de zugrăvire de interioare de
case în scopuri decorative, servicii de zugrăvire
și decorare, tapetare, tencuire decorativă a
plafoanelor sau pereților, tâmplărie (reparații),
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1400

38. Comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, colectare și transmitere de
mesaje, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare de informații prin
mijloace electronice, comunicare de informații
prin satelit, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații peer-
to-peer, comunicații prin rețele electronice,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, expediere
de înștiințări, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, radiocomunicații, radiocomunicații
mobile, retransmisie de imagini prin satelit,
servicii de comunicare de date care pot fi
accesate cu parolă, servicii de comunicare
electronică pentru transmisia de date, servicii
de comunicare fără fir în bandă largă, servicii
de comunicare pentru transmisia de informații
prin mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii
de comunicații, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații audiovizuale, servicii
de comunicații digitale, servicii de comunicații
electronice, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de comunicații pentru transmiterea electronică
a imaginilor, servicii de comunicații pentru
transmiterea mesajelor de urgență, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin radiofrecvență, servicii de comunicații
radiofonice, telefonice, telegrafice, servicii de
comunicații video, servicii de conferințe video
prin satelit, servicii de difuzare și comunicații
interactive, servicii de informare prin radio,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de mesagerie, servicii de
mesagerie unificata, servicii de telecomunicații
interactive, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații de rețele digitale,
servicii de telecomunicații legate de comerțul
electronic, servicii de telecomunicații pentru
distribuirea de date, servicii de teleconferință
și videoconferință, servicii de transmisie
electronică și de telecomunicații, servicii de
transmisie securizată de date, sunete și imagini,
servicii de transmisie și recepție adatelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de transmisie video, servicii de transmisii
digitale, servicii de transmitere de date
printr-o rețea de telecomunicații, servicii de
transmitere de mesaje, servicii de transmitere
digitală de date audio și video, servicii de

trimitere și primire de mesaje, servicii de
videoconferință, servicii de videotext interactiv,
servicii interactive de comunicații, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii pentru transmiterea electronică de
voce, servicii în domeniul telecomunicațiilor,
și anume servicii de comunicații personale,
servicii telematice care pot fi accesate cu
parolă, telecomunicații de informații (inclusiv
pagini web), transfer de date prin telecomunicații,
transmisie de date pentru terți, transmisie de
date, sunete și imagini prin sateliți, transmisie
de filme video, transmisie de imagini prin
rețele multimedia interactive, transmisie de
imagini prin satelit, transmisie de informații
din baze de date prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, transmisie de informații prin
intermediul sistemelor de comunicații video,
transmisie de informații prin rețele de comunicații
electronice, transmisie de informații prin rețele
naționale și internaționale, transmisie de
informații prin rețele optice de telecomunicație,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de informații și imagini referitoare la
produse farmaceutice, medicamente și igienă,
transmisie de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmisie de mesaje scurte, transmisie de
mesaje text asistată de calculator, transmisie de
mesaje și imagini, transmisie de semnale pentru
comerț electronic prin sisteme de telecomunicații
și prin sisteme de comunicații de date, transmisie
de sunet, imagine, semnal și date prin cablu,
transmisie de știri și informații de actualitate,
transmisie de sunet și imagine prin satelit
sau rețele multimedia interactive, transmisie
de sunet, imagine și informații, transmisie de
sunete prin mijloace electronice, transmisie
de sunete prin rețele multimedia interactive,
transmisie de sunete prin satelit, transmisie
de sunete și imagini prin satelit, transmisie
digitală de voce, transmisie electronică de
comunicări scrise, transmisie securizată de date,
sunete sau imagini, transmisie video prin rețele
digitale, transmitere de conținut audio și video
prin satelit, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de informații în materie
de produse farmaceutice, de medicină și de
igienă, transmitere de informații în scopuri
casnice, transmitere de înregistrări audio și
video în rețele, transmitere de mesaje prin
mijloace audiovizuale, transmitere de mesaje
prin mijloace electronice, transmitere de mesaje
scurte (sms), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text
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între dispozitive de telecomunicații mobile,
transmitere de mesaje, date și conținutprin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și date,
transmitere video interactivă în rețele digitale,
transmiterea de mesaje de urgență pentru
călători (prin mijloace electronice), transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
trimitere, primire și retrimitere de mesaje,
videoconferință, telecomunicatii.
39. Servicii de agenții pentru organizarea de
călătorii, servicii de agenții de rezervare a
călătoriilor, consultanță pentru planificarea de
itinerarii, consultanță în domeniul călătoriilor,
oferită de call center-uri și de hotline-
uri, furnizare computerizată de informații de
călătorie, furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri, furnizare de informații
cu privire la călătorii și transport, prin
mijloace electronice, furnizare de informații
cu privire la servicii de închiriere de mașini,
furnizare de informații despre călătorii, în rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor și
transportului, prin mijloace electronice, furnizare
de informații despre transport și călătorii, prin
aparate și dispozitive pentru telecomunicații
mobile, furnizare de informații online despre
călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizare de informații pentru
turiști despre excursii și tururi de oraș,
furnizare de informații privind itinerariile de
călătorie, furnizare de informații de călătorie,
organizare și rezervare de croaziere, organizare
și rezervare de călătorii, organizare și rezervare
de călătorii pentru pachete de vacanță,
organizare și rezervare de excursii, organizare
și rezervare de excursii de o zi, organizare
și rezervare de excursii și de tururi de oraș,
organizare și rezervare de voiaje de agrement,
planificare și rezervare de zboruri, prin mijloace
electronice, planificare, organizare și rezervare
de călătorii prin mijloace electronice, planificarea
și rezervarea călătoriilor și transportului, prin
mijloace electronice, rezervare de bilete de
pentru diverse forme de călătorie: tren, avion,
vapor, feribot autocar, rezervare de călătorii
și tururi de vacanță, rezervare de transport
prin rețele globale de calculatoare, rezervare și
organizare a accesului în lounge-uri (aeroport),

rezervarea călătoriilor prin intermediul agențiilor
de turism, rezervări prin agenții de tururi de
oraș, servicii ale agențiilor pentru organizarea
de croaziere, servicii computerizate de informare
privind călătoriile, servicii computerizate de
informare privind rezervările pentru călătorii,
servicii computerizate de rezervări pentru
călătorii, servicii computerizate de rezervări
pentru transportul pasagerilor, servicii de
agenție de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de agenție pentru organizarea transportului
bagajelor călătorilor, servicii de agenție pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție
privind organizarea transportului de persoane,
servicii de agenții de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de emitere de bilete pentru
călătorii, servicii de furnizare de informații
referitoare la călătorii, servicii de informații
turistice, servicii de rezervare a biletelor de
avion, servicii de rezervare de croaziere, servicii
de rezervare de locuri (călătorii), servicii de
rezervare de transporturi, servicii de rezervare
oferite de agenții de închirieri de mașini, servicii
de rezervare oferite de agenții pentru călătorii,
servicii de rezervare oferite de agenții pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
transport aerian, servicii de rezervare pentru
circuite turistice, servicii de rezervare pentru
călătorii cu avionul, servicii de rezervare pentru
călătorii pe uscat, servicii de rezervare pentru
transport cu barca, servicii de rezervare pentru
transport pe cale aeriană, servicii de rezervare
pentru transport pe cale terestră, servicii de
rezervare pentru transportul cu autobuzul,
servicii de rezervare pentru închiriere de
vehicule, servicii de rezervări de circuite turistice,
servicii de rezervări oferite de agenții pentru
tururi pentru vizitarea obiectivelor turistice,
servicii de rezervări pentru călătorii de vacanță,
servicii de rezervări pentru călătorii maritime,
servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii pentru furnizarea de informații privind
călătoriile, servicii pentru furnizarea de informații
referitoare la autotransport, servicii pentru
furnizarea de informații referitoare la transportul
feroviar, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, serviciile
de agenție pentru organizarea de circuite
turistice, transport, organizarea transportului.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, activități de divertisment, sportive
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și culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, ateliere recreative,
centre de divertisment, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, difuzare de programe
de divertisment preînregistrate, divertisment,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, educație și instruire, furnizare de activități
recreative, furnizare de centre de recreere,
furnizare de informații on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o bază de date informatică
de pe internet, furnizare de informații în
materie de recreere, furnizare de instalații de
recreere, furnizare de săli amenajate pentru
activități de recreere, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizarea
de instalații pentru activități de recreere în
aer liber, informații referitoare la recreere,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de activități
recreative, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente recreative,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de turnee de recreere, organizare
de webinare, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, servicii de agrement, servicii
de educație, instruire și divertisment, servicii
de informare despre activități recreative, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
prezentare audiovizuală în scopuri recreative,
servicii educative și de instruire, servicii sportive
și de fitness, tabere de recreere (divertisment),
educație, divertisment și sport.
42. Cercetare și dezvoltare de produse,
consultanță pentru dezvoltarea de produse,
dezvoltare de produse, furnizare de informații
în domeniul dezvoltării de produse, servicii de
design interior bazat pe principiile feng shui,
analize de laborator în domeniul cosmeticii,
analiză de laborator, cercetare de laborator
în domeniul cosmeticii, cercetare de laborator,
cercetare de produs, cercetare de laborator în
domeniul expresiei genice, cercetare de produse
noi, cercetare genetică, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, cercetare
științifică realizată cu ajutorul bazelor de date,
cercetare științifică în scop medical, cercetarea și
dezvoltare de produse noi, cercetări în domeniul
cosmeticelor, consultanță în domeniul igienei
alimentare, consultanță tehnică în materie de
cercetare tehnică în domeniul alimentelor și al
băuturilor, consultanță tehnică în materie de
servicii de cercetare în domeniul alimentelor și
al suplimentelor dietetice, dezvoltare de produse

noi, servicii oferite de laborator de cercetare,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
servicii de cercetare.
43. Servicii oferite de bufete cu autoservire,
servicii oferite de cantine, fast-fooduri, servicii
oferite de furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii oferite de localuri tip snack-
bar, organizare de banchete, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
sculptură culinară, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
bufet, servicii de cantină, servicii de bufet
pentru barurile de cocteiluri, servicii de cazare
cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de gătit, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii de restaurant washoku, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurante care servesc tempura, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
de restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare
de alimente și băuturi), servicii oferite de
rotiserii, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de catering, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde
se servește înghețată, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în gogoșării, servire de alimente și băuturi în
internet-cafe, snack-baruri, servicii la pachet
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(takeaway/takeout), cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură.
44. Analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), consiliere cu
privire la produse cosmetice, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, detoxifierea
colonului prin hidrocolonoterapie, detoxifiere
ionică (eco-detox), detoxifiere ficat, electroliză
cosmetică, implant probiotice vii, proceduri
electroneurostimulator, servicii de artă corporală,
saloane de frumusețe, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, servicii de bronzare cu aerograf
sau prin pulverizare, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
și servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de cosmetică, servicii de epilare cu
laser, servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de liposucție, servicii de machiaj
permanent, servicii de micropigmentare, servicii
de întindere a pielii cu laser, servicii de saună,
servicii de saună cu infraroșii, servicii de
tratament cu microace, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente de slăbire, servicii de diagnosticare,
tratament si ingrijire prin biorezonanta, servicii
furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, servicii de recomandari
nutritionale, servicii de drenaj limfatic prin
hirudoterapie, servicii de reeducare posturala,
tratament cosmetic, tratament cosmetic cu laser
al venelor varicoase, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic cu laser pentru
varicozități, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, test psiho-
somatic.

───────

(210) M 2021 02813 (111)176759
(151) 06/04/2021
(732) ECOLEDURI MAD SRL, STR.

PIETROASA NR.24, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR.152, SC.III, AP.96, JUDETUL
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAD ECO LEDURI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Prize electrice, protecții pentru prize, conector
prize (electrice), prize pentru antene, prize
pentru tranzistori, prize de telefon, adaptoare
pentru prize, prize pentru telefon, prize
cu telecomandă, cutii de prize electrice,
prelungitoare cu prize multiple, prize de
extensie pentru telefoane, capace de siguranță
pentru prize, prize de alimentare cu energie
electrică, adaptoare de călătorie pentru prize
electrice, aplice decorative pentru întrerupătoare
și prize, adaptate, cabluri pentru testarea
prizelor de pământ (electrice), prize, fișe și
alte dispozitive de cuplare (conexiuni electrice),
întrerupătoare, întrerupătoare diferențiale,
întrerupătoare tactile, întrerupătoare termice,
întrerupătoare tactile electronice, întrerupătoare
tactile (electrice), întrerupătoare cu ceas,
întrerupătoare de circuit, întrerupătoare de
curent, întrerupătoare de lumină, întrerupătoare
pentru lămpi electrice, întrerupătoare electrice
de lumină, întrerupătoare electrice cu
buton, ventile electromagnetice (întrerupătoare
electromagnetice), întrerupătoare cu rezistență
reglabilă, întrerupătoare de curent electric,
întrerupătoare de circuite electrice,
întrerupătoare de energie electrică
(comutatoare), întrerupătoare de uz casnic
(electrice), aparate de controlare a
temperaturii (întrerupătoare electrice), aparate
de control al căldurii (întrerupătoare)
pentru vehicule, aparate de controlare
a temperaturii (întrerupătoare electrice)
pentru mașini, comutatoare, comutatoare
ethernet, comutatoare telefonice, comutatoare
optice, comutatoare imprimante, comutatoare
magnetice, comutatoare electromagnetice,
comutatoare (electricitate), comutatoare termice,
comutatoare de date, comutatoare rotative
(electrice), butoane comutatoare (electrice),
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comutatoare în cascadă, comutatoare
pentru difuzor, comutatoare orare automate,
comutatoare de curent, comutatoare fără fir,
comutatoare emisie-recepție, carcase pentru
comutatoare (electrice), comutatoare electrice
cu lamele, comutatoare de contact mecanice,
comutatoare digitale de telefonie, comutatoare
automate (pentru telecomunicații), comutatoare
de înaltă frecvență, indicatoare cu lumină
de neon folosite la circuite electrice, sonerii
electrice, sonerii electronice, sonerii, electrice,
sonerii de alarmă, sonerii electronice de
avertizare, sonerii (dispozitive de avertizare),
sonerii de ușă, electrice, sonerii electrice pentru
uşi, sonerii electronice fără fir pentru uși, sonerii
electronice cu camere video pentru uși, sonerii
fără fir pentru gestionarea cozii de așteptare,
componente electrice și electronice, circulatoare
(componente electrice sau electronice), instalații
de cabluri electrice, cablu izolat pentru instalații
electrice, adaptatoare de priză.
11. Dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi electrice,
becuri cu led, becuri cu halogen, becuri de
lămpi, becuri de iluminat, becuri de lanternă,
becuri pentru proiectoare, becuri de format
mic, becuri bunsen pentru laborator, becuri
fluorescente compacte (bfc), becuri cu led
pentru automobile, componente pentru becuri
cu lumină incandescentă, becuri electrice pentru
vehicule cu motor, becuri pentru indicatoare de
direcție pentru vehicule, becuri pentru lămpi cu
descărcări în gaze, becuri pentru indicatoare
de direcție de biciclete, lămpi cu neon pentru
iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, aparate de iluminat, aparate
de iluminat fluorescente, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aparate de iluminat și reflectoare,
aparate de iluminat cu diode luminescente (led),
ventilatoare electrice sub formă de componente
ale instalațiilor de aer condiționat de uz casnic,
aplice (corpuri electrice de iluminat), aplice cu
led.
35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comerț cu amănuntul,
afaceri comerciale şi gestionarea acestora,
administraţie comercială, servicii de agenţii de
import-export, servicii de comerţ prin magazine şi
lanţuri de magazine, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru comerț,
servicii de achiziţie pentru terţi.

───────

(210) M 2021 02818 (111)177216
(151) 06/04/2021
(732) NATURE COLOURS SRL, PIAȚA

ALBA IULIA NR. 7, BL. 16, SC.
1, ET. 5, AP. 29, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. 11 IUNIE, NR
51, BL 1, SC. A, AP. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

V - Age

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Creme antirid, creme anti-îmbătrânire,
ser anti-îmbătrânire, produse hidratante
anti-îmbătrânire, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, creme pentru
reducerea petelor de îmbătrânire, anticearcăne,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din
jurul ochilor, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, geluri pentru ochi, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, măști cu
gel pentru ochi, emolienți pentru ten, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, produse
hidratante pentru ten (produse cosmetice).

───────
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(210) M 2021 02851 (111)177303
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134/C, JUD. SATU
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(540)

POOOP
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────

(210) M 2021 02852 (111)177304
(151) 07/04/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134/C, JUD. SATU
MARE, CULCIU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48;,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

PIS PIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
aşternut pentru animale.

───────

(210) M 2021 02859 (111)177217
(151) 07/04/2021
(732) CATIDIN IDEEAS SRL, ALEEA

NEGOIU NR. 10, JUDETUL CLUJ,
GILAU, 407310, CLUJ, ROMANIA

(540)

Amis de la Fête
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Brânzeturi, brânzeturi proaspete, brânzeturi
maturate, mix de brânzeturi, brânzeturi maturate
moi, brânzeturi albe moi, scurse, brânzeturi cu
trufe.

───────

(210) M 2021 02869 (111)177408
(151) 08/04/2021
(732) METRIC TOOLS S.R.L., STR.

MARTIR HERMAN SPORER,
CAM. 1, BL. 38, SC. D, AP. 12,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11
IUNIE NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO,
ETJ.1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

METRIC SHOP

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a maşini,
maşini-unelte, unelte acţionate electric, motoare

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA
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(cu excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre), componente de cuplare şi transmisie
a maşinilor, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
maşini compactoare, palane electrice, palane
(maşini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (maşini), palane manuale de
siguranţă, palan cu melc (piese pentru maşini),
palane de roţi dinţate (piese pentru maşini,
generatoare curent, malaxoare, malaxoare
de beton, maşini amestecătoare (malaxoare),
maşini de tăiat, dispozitive de tăiat sub formă
de piese de maşini, maşini electrice de tăiat,
maşini de tăiat, maşini de tăiat metale (maşini),
maşini de tencuit, pompe de combustibil pentru
motoare, pompe de ulei pentru motoare, pompe
de apă acţionate cu motor, pompe, aparate
de pompare (maşini), instalaţii de pompare
de fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii (exceptând transportul lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât
mai comod prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul referitoare la maşini, maşini-
unelte, unelte acţionate electric, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare şi transmisie a maşinilor,
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, maşini compactoare,
palane electrice, palane (maşini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(maşini), palane manuale de siguranţă, palan
cu melc (piese pentru maşini), palane de
roţi dinţate (piese pentru maşini, generatoare
curent, malaxoare, malaxoare de beton, maşini
amestecătoare (malaxoare), maşini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
maşini, maşini electrice de tăiat, maşini de
tăiat, maşini de tăiat metale (maşini), maşini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de

apă acţionate cu motor, pompe, aparate de
pompare (maşini), instalaţii de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la maşini, maşini-
unelte, unelte acţionate electric, motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre),
componente de cuplare şi transmisie a maşinilor,
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre,
betoniere, compactoare, maşini compactoare,
palane electrice, palane (maşini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(maşini), palane manuale de siguranţă, palan
cu melc (piese pentru maşini), palane de
roţi dinţate (piese pentru maşini, generatoare
curent, malaxoare, malaxoare de beton, maşini
amestecătoare (malaxoare), maşini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
maşini, maşini electrice de tăiat, maşini de
tăiat, maşini de tăiat metale (maşini), maşini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acţionate cu motor, pompe, aparate de
pompare (maşini), instalaţii de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
şlefuire (acţionate electric), scule abrazive
folosite cu maşini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), maşini, maşini-
unelte şi scule şi aparate acţionate electric
pentru fixat şi asamblat, maşini de găurit,
echipament pentru măturare, curăţare şi spălare,
maşini de construcţie, maşini de ridicat folosite
în construcţii, echipament pentru construcţii,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare (cu excepţia motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare şi
transmisie a maşinilor, cu excepţia celor pentru
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vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
maşini compactoare, palane electrice, palane
(maşini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (maşini), palane manuale de
siguranţă, palan cu melc (piese pentru maşini),
palane de roţi dinţate (piese pentru maşini,
generatoare curent, malaxoare, malaxoare
de beton, maşini amestecătoare (malaxoare),
maşini de tăiat, dispozitive de tăiat sub formă
de piese de maşini, maşini electrice de tăiat,
maşini de tăiat, maşini de tăiat metale (maşini),
maşini de tencuit, pompe de combustibil pentru
motoare, pompe de ulei pentru motoare, pompe
de apă acţionate cu motor, pompe, aparate
de pompare (maşini), instalaţii de pompare
de fluide, ansambluri pompă-motor, maşini de
săpat, maşini pentru vopsit, maşini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, maşini vibratoare, maşini de frecat
pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru şlefuire (acţionate electric), scule
abrazive folosite cu maşini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), maşini,
maşini-unelte şi scule şi aparate acţionate
electric pentru fixat şi asamblat, maşini de
găurit, echipament pentru măturare, curăţare
şi spălare, maşini de construcţie, maşini de
ridicat folosite în construcţii, echipament pentru
construcţii, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, servicii de informaţii
comerciale furnizate online prin internet sau
o reţea globală de calculatoare, servicii de
informaţii comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
administrarea, organizarea şi managementul
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 02870 (111)177218
(151) 08/04/2021
(732) CODRUȚ ERDEI, STR. ARINULUI

NR. 4, BL. 12, AP. 33, JUDETUL
SATU-MARE, SATU-MARE, SATU
MARE, ROMANIA
FLAVIU-ALIN DUCIUC, STR.
DORNA, BL. CD22, AP. 2,
JUDETUL SATU-MARE, SATU-
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(740) OPREA I. PATRICIA DIANA -
CABINET INDIVIDUAL MARCI DE
PRODUSE SI SERVICII DESENE
SI MODELE INDUSTRIALE, STR.
DIMITRIE GUSTI, NR. 4-6, CORP 1,
AP. 3A, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

cafizzio EST. 2021

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, cafea de malț, esențe de cafea cu
excepția uleiurilor esențiale, uleiuri de cafea
cu excepția uleiurilor esențiale, extracte de
cafea și de cafea de malț, concentrate de
cafea, amestecuri de cafea, băuturi din sau
pe bază de cafea, preparate pentru fabricarea
de băuturi pe bază de cafea, doze de cafea
umplute, capsule de cafea umplute, pliculețe
cu cafea umplute, înlocuitori de cafea, băuturi
din sau pe bază de înlocuitori de cafea,
ceaiuri, cacao și cafea artificială, zahăr și
înlocuitori ai acestora, orez, tapioca, sago,
făină şi preparate din cereale, paste și tăiței,
pâine, produse de patiserie şi produse de
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cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi și alte
produse similare sub formă de înghețată, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, mirodenii,
ierburi conservate, gheaţă (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 02876 (111)177550
(151) 08/04/2021
(732) CTE SOLUTION - UTILAJE

SPECIALIZATE S.R.L., ȘOS.
BUCUREȘTI NR. 57, PARTER, SAT
CIOROGÂRLA, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CTE SOLUTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru închis
(Pantone Reflecting pond), turcoaz
(Pantone Biscay Bay)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativa a
ordinelor de achiziție, publicitate, producția de
clipuri publicitare, asistenta in managementul
afacerilor, consultanta in organizarea si
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienta afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la sportivi, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de agenție de
informații comerciale, compilarea de informații
in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, servicii de intermediere comerciala,
servicii de informații competitive, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea si
încheierea de tranzacții comerciale pentru
terti, furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii si vânzătorii de bunuri si
servicii, publicitate cu plata per click, servicii
de achiziție pentru terti, publicarea de texte
publicitare, promovarea vânzărilor pentru terti,

sistematizarea informațiilor in baza de date
computerizate, scrierea de texte publicitare,
licitare, închirierea panourilor de afisaj, oferirea
de informații comerciale si consiliere pentru
consumatori in alegerea bunurilor si serviciilor,
servicii de intermediere comerciala, demonstrații
cu produse, negocierea contractelor de afaceri
pentru terti, închiriere de echipamente si mașini
de birou.

───────

(210) M 2021 02887 (111)177219
(151) 08/04/2021
(732) CĂLIN MARIAN LEMNARU,

ALEEA FÂNTÂNII NR. 2A,
JUDEȚUL GORJ, TÂRGU JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Gorjanna
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Publicitate, strângerea la un loc în folosul
terților, a unei game variate de bunuri (cu
excepția transportului acestora), permițând
clienților să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri (produse menționate
în clasa 29), servicii de vânzare cu amănuntul
oferite de o carmangerie.

───────

29. Carne, alimente pe bază de carne, produse
din carne, bacon (slănină), mezeluri, șuncă, ficat,
cărnuri sărate, cârnați, burtă.
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(210) M 2021 02888 (111)177220
(151) 08/04/2021
(732) CĂLIN MARIAN LEMNARU,

ALEEA FÂNTÂNII NR. 2A,
JUDEȚUL GORJ, TG. JIU, GORJ,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, ROMANIA

(540)

Fabrica de Mâncare

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Servicii de transport de bunuri,
respectiv: produse alimentare, mâncare, servicii
de curierat, livrarea comenzilor, logistica
transporturilor.

───────

(210) M 2021 02906 (111)177221
(151) 08/04/2021
(732) ANA-IRINA GRIGORESCU, STR.

SERGENT IOAN D. CUIBARU NR.
70-76, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RAVE Babe A
fest wear concept

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
24.15.07

(591) Culori revendicate:alb, roz, turcoaz,
albastru, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din
metale preţioase, amulete, ancore, insigne
din metale preţioase, casete ale arcului,
mărgele pentru fabricarea bijuteriilor, cutii din
metale preţioase, brăţări, brăţări realizate din
textile brodate, broşe, busturi din metale
preţioase, caboşoane, lanţuri, pandantive pentru
brelocuri, cronografe, cronometre, instrumente
cronometrice, cronoscoape, cleme pentru
bijuterii, ace de ceasornic, cutii de ceasuri,
ceasornice, ceasuri şi ceasornice, electrice,
mecanisme de ceasuri, monede, suvenire din
cupru, crucifixuri din metale preţioase altele
decât bijuteriile, crucifixuri ca bijuterii, butoni de
cămaşă, cadrane, diamante, cercei, figurine /
statuete din metale preţioase, aur în formă brută
sau foiţă, fire de aur, bijuterii pentru pălării,
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25. Ghete, şorţuri, cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluşi, bandane, fulare, sandale de
baie, papuci de baie, halate de baie, căşti
de baie, slipuri de baie, pantaloni scurţi de
baie, costume de baie, îmbrăcăminte pentru
plajă, pantofi pentru plajă, curele, berete,
bavete, bavete cu mâneci scurte, şaluri cu
pene, corsaje, carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie, camizole, caschete,
şepci, feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
gulere, combinezoane, corsete, corsete (lenjerie
de corp), manşoane, manşete, îmbrăcăminte
pentru ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe
împotriva transpiraţiei pentru rochii, rochii,
capoate, apărători pentru urechi, pantofi sau
sandale din iarba esparto(espadrile), veste de
pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri, trenciuri, galoşi, jartiere, burtiere,
mănuşi, pantofi pentru gimnastică, pelerine
pentru coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru
pălării, pălării, bentiţe, articole de acoperit
capul pentru purtare, şosete/tălpici, protecţii
de călcâi pentru încălţăminte, tocuri, glugi,
ciorăpărie, jachete, jersee, uniforme de judo,
rochii tip pulover, rochii tip salopetă, uniforme
de karate, chimonouri, chiloţi de damă, chiloţi

pantalonaşi, tricotaje, cizme din dantelă, trusouri
pentru copii, egări, jambiere, pantaloni, costume
de gimnastică/balet, mantile, costume de
bal mascat, pălării, mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani, îmbrăcăminte
pentru motociclişti, apărători de urechi, eşarfe
pentru gât, fulare, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, salopete, combinezoane, paltoane
bărbăteşti, pardesie, îmbrăcăminte din hârtie,
pălării din hârtie, jachete cu glugă, pelerine,
mantale, jupe, batiste de buzunar, buzunare
pentru îmbrăcăminte, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata,
sandale, sariuri, saronguri, panglici pentru
purtare, eşarfe, şaluri, plastroane pentru cămăşi,
platci de cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu
mânecă scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri,
bretele pentru susţinerea şosetelor, şosete,
branţuri, tălpi pentru încălţăminte, şoşoni,
articole sport din jerseu, pantofi de sport,
maieuri sport, portjartiere, ciorapi, crampoane
pentru ghetele de fotbal, jachete căptuşite,
costume, bretele pentru îmbrăcăminte, ciorapi
care absorb transpiraţia, lenjerie de corp
care absoarbe transpiraţia, flanele, pulovere,
hanorace, body-uri, tricouri cu mânecă scurtă,
colanţi, bombeuri pentru încălţăminte, togi,
jobene, benzi pentru manşetele de la pantaloni,
curele pentru jambiere, pantaloni, turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
cizme din pâslă, văluri, cozoroace, veste /
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn.

───────

lingouri din metale preţioase, iridiu, bijuterii din
fildeş, gagat în formă brută sau semiprelucrată,
bijuterii din chihlimbar, pandantive bijuterii /
pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii de
bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele de
bijuterii, inele de chei, lanţuri pentru brelocuri,
medalioane, medalii, mecanisme pentru ceasuri
şi ceasornice, coliere, olivine / peridote, ace
ornamentale, ornamente din gagat, osmiu,
paladiu, bijuterii cu strasuri, perle realizate
din chihlimbar presat, perle, pendule, ace,
platină, metale preţioase în formă brută
sau semiprelucrate, pietre preţioase, cutii de
prezentare pentru ceasuri, cutii de prezentare
pentru bijuterii, rodiu, inele, ruteniu, pietre
semipreţioase, bijuterii pentru pantofi, fire de
argint, argint în formă brută sau foiţă, spinel, inele
despicate pentru chei din metal preţios, fibre din
argint, statuete din metal preţios, cronometre,
cadrane solare, fire din metal, agrafe de cravată,
ace de cravată, curele pentru ceasurile de mână /
cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri de ceas,
sticle de ceas / geamuri de ceas, cutii de ceas,
ace de ceas, ceasuri, opere de artă din metal
preţios, ceasuri de mână.
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(210) M 2021 02910 (111)177433
(151) 08/04/2021
(732) BOGDAN-IONUŢ DUMITRACHE,

STR. CAMPIA ISLAZ NR.84, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.11 IUNIE
NR.51, CLADIREA VIVANDO, ET.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

1ZERO1

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Halate chirurgicale, halate medicale, halate
pentru îngrijirea pacienţilor.
18. Bagaje şi genţi de transport, genţi voiaj,
sacoşe.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălţăminte şi pentru acoperirea capului,
imbrăcăminte de stradă, jachete şi sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seară,
costume de baie, mănuşi, fuste.
35. Publicitate, furnizarea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru următoarele
produse: articole de îmbrăcăminte, articole
de încălţăminte şi pentru acoperirea capului,
imbracaminte de strada, jachete si sacouri,
salopete, pantaloni, bluze, rochii de seara,
costume de baie, mănuşi, fuste, bagaje şi
genţi de transport, genţi voiaj, sacoşe, halate
chirurgicale, halate medicale, halate pentru
îngrijirea pacienţilor.

───────

(210) M 2021 02914 (111)177222
(151) 08/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

neo TIMPURI NOI
(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.17;

27.05.24
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone187

C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing,  marketing,  servicii  de  relaţii  media,
servicii de comunicaţii corporative, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
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managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri: management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluări imobiliare, finanţare imobiliară,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
închirierea de proprietăţi imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare, servicii
de consultanţă privind proprietaţile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, închiriere de
bunuri imobiliare şi de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcţii), servicii de construcţii civile şi
industriale, servicii de instalaţii şi reparatii,
consultanţă în domeniul construcţiilor civile şi
industriale (construcţii).

───────

(210) M 2021 02917 (111)177279
(151) 09/04/2021
(732) PET PRODUCT SRL, STR.

PRECIZIEI NR.1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON 2,
ETAJ 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2, ET.
1, SECTOR 4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

animax

(531) Clasificare Viena: 27.05.10; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software și aplicații mobile descărcabile,
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie,
precum și pentru plasarea și urmărirea
comenzilor rezultate, platforme software
de calculator înregistrate sau descărcabile
destinate comerțului electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
pentru comerț cu amănuntul în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
comenzi și livrare de produse, accesorii, băuturi
și hrană destinate animalelor și animalelor de
companie, publicații electronice descărcabile
care conțin informații despre animale, informații
despre produse destinate animalelor, sfaturi
pentru păstrarea sănătății fizice și mentale a
animalelor de companie, broșuri electronice
descărcabile în legătură cu informații despre
animale, informații despre produse destinate
animalelor, sfaturi pentru păstrarea sănătății
fizice și mentale a animalelor de companie,
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podcasturi descărcabile în legătură cu informații
despre animale, informații despre produse
destinate animalelor, sfaturi pentru păstrarea
sănătății fizice și mentale a animalelor de
companie.
42. Construirea unei platforme de internet pentru
comerțul electronic în legătură cu produse,
accesorii, băuturi și hrană destinate animalelor
și animalelor de companie, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate,
găzduire de platforme de comerț electronic pe
internet, platforma ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (Saas), crearea și mentenanța site-
urilor web, furnizare de acces temporar la un
software online care nu poate fi descărcat
pentru servicii de comerț în legătură cu produse,
accesorii, băuturi și hrană destinate animalelor
și animalelor de companie, precum și pentru
plasarea și urmărirea comenzilor rezultate.

───────

(210) M 2021 02932 (111)177267
(151) 09/04/2021
(732) TOP RESORTS S.R.L., COMUNA

VALEA DOFTANEI, FUNDĂTURA
CERBULUI NR. 780B, JUDEȚUL
PRAHOVA, SAT TESILA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ATRA DOFTANA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 26.01.03;
27.05.09

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii oferite de restaurante și cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 02938 (111)177223
(151) 09/04/2021
(732) AMVAST INTERNATIONAL SRL,

STR. PRIMAVERII, NR 3, JUDEŢ
ILFOV, MOGOSOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR 11 IUNIE,
NR 51, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Home Vast
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.13; 07.01.08; 26.11.06; 26.13.25
(591) Culori revendicate:albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
aspiratoarelor, aspiratoarelor inteligente, sacilor
pentru aspirator, tuburilor de aspirator, a
aparatelor şi instrumentelor pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
utilizării energiei electrice, sisteme de
supraveghere video în circuit închis, digital
video recorder, camere video cu înregistrare,
softuri specifice acestora, yale electromagnetice,
sisteme de alarmă împotriva efracție, aparate
și instrumente electrice, de măsurat, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranță (salvare), aparate pentru înregistrare,
transmiterea și reproducerea sunetelor și
imaginilor, sisteme de alarmă de securitate și
furt, și anume stații centrale de monitorizare,
unități de procesare a alarmelor cablate sau
fără fir, module de securitate cablate, receptoare
radio, dispozitive de avertizare, controlere
ale dispozitivului de avertizare, senzori,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, dispozitive de
măsurare pentru consumul de gaz, dispozitive
de control pentru consumul de energie electrică,
dispozitive de control pentru consumul de gaze,
aparate și instrumente electronice, și anume
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pentru conectarea la rețea, programare, control,
control de la distanță și reglarea dispozitivelor,
aparate și instrumente electronice, și anume
pentru conectarea în rețea, programare, control,
control de la distanță și reglare a aparatelor
de uz casnic, aparate de iluminat, aparate de
încălzire, aparate cu gaz, aparate generatoare
de abur, aparate de gătit, aparate de răcire,
aparate de uscare, aparate de ventilație, aparate
de aer condiționat și aparate de alimentare
cu apă, aparate și instrumente electronice,
și anume pentru rețea, programare, control,
control de la distanță și reglarea tehnologiei
clădirilor, instalații de construcții, tehnologie
de construcție, sisteme multimedia, încălzire,
climatizare, sisteme de ventilație, sisteme de
iluminat, jaluzele, sisteme de protecție împotriva
incendiilor, sisteme de securitate sisteme de
alarmă, sisteme de supraveghere și sisteme
de control al accesului, aparate și instrumente
electronice, și anume pentru conectarea la
rețea, programare, control, control de la distanță
și reglarea conductelor de gaz, electricitate,
încălzire urbană și apă, sonerii (dispozitive de
avertizare), aparate de comandă programabile,
dispozitive de control de la distanță, în special
pentru utilizarea cu dispozitive de încălzire,
dispozitive de iluminat, dispozitive generatoare
de abur, dispozitive de uscare, dispozitive de
ventilație, dispozitive de climatizare, dispozitive
de alimentare cu apă și dispozitive de
siguranță, dispozitive de control al căldurii,
control termic, comunicării, camere video de
securitate și ecrane tv, aparate și sisteme pentru
raportarea intrușilor, software pentru controlul
sistemelor de acces la clădiri și a sistemelor
de securitate, sisteme de supraveghere video,
dispozitive de măsurare pentru măsurarea
energiei și controlul energiei, instrumente
de măsurare a electricității și aparate de
măsurare a electricității, debitmetre de gaze,
aparate, dispozitive și instrumente pentru
măsurarea eficienței, performanței și consumului
cazanelor pe gaz, dispozitive portabile de
urmărire a activității, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, variatoare (regulatoare de lumină),
elementele de acționare instalate ascunse,
operare și control, în special controlul de la
distanță al dispozitivelor audio și al datelor
audio, precum și al dispozitivelor video și
al datelor video, senzori pentru măsurarea
calității aerului și a apei, alarmă de apă,
detector de scurgeri, senzori de temperatura,
senzori de prezență, senzori pentru iluminat
interior, detectoare de fum, alarme acționate

de fum, detectoare de gaze (nu pentru uz
medical), cheie electronică, yale inteligente,
camera de supraveghere, yale, senzori de
efractie (usa deschisa), senzori de fum, senzori
de gaz, senzori de inundatie, senzori de
miscare, sonerii inteligente, a corpurilor de
iluminat, accesorii, aparate și instrumente
pentru utilizare în legătură cu sistemele de
iluminat, umidificatoare, aparate de climatizare
inteligente, aparate de climatizare, termostate
inteligente, termostate, aparate și instalații de
iluminat, becuri inteligente, lămpi de iluminat,
aparate și mașini pentru purificarea aerului,
aparate de uscat cu aer, umidificatoare electrice,
umidificatoare inteligente, dezumidificatoare,
prize, relee, intrerupatoare, dulii, contoare de
energie electrica, becuri si sigurante automate,
toate inteligente, piese și accesorii pentru
toate produsele menționate anterior, incluse
în această clasă, în special becuri, instalații
de climatizare, hranitoare animale, jgheaburi
pentru hrana animalelor, boluri pentru hrana
animalelor, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate prin intermediul magazin
elor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 02944 (111)176763
(151) 09/04/2021
(732) MIVADERM SRL, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII, NR. 64, CAMERA 1,
BLOC 34A, SCARA D, ETAJ 2,
APARTAMENT 142, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

MIVADERM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.
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44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2021 02947 (111)177224
(151) 10/04/2021
(732) SC MARALYN COUTURE SRL,

STR. VERONICA MICLE, NR. 24,
BL. C1, SC. A, AP. 43, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011045, ROMANIA

(540)

Maralyn www.MARALYN.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte şi părţi
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 02949 (111)177225
(151) 10/04/2021
(732) ROXANA COJOCEA, STR.

VALEA DRAGA NR.11, AP.1, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIAŢII
SRL, STR.9 MAI NR.4, BL.4, SC.D,
AP.3, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500209, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Bebelinul meu

(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.07;
29.01.11; 02.05.06

(591) Culori revendicate:albastru deschis ,
magenta

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
steguleţe pentru bebeluşi, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), pânze pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluşi, scutece din pânză,
plăpumi de puf, material elastic ţesut, ţesături
pentru lenjeria de corp, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), toate acestea pentru
copii și bebeluși
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), pantaloni pentru bebeluşi
(lenjerie de corp), bandane (fulare), sandale de
baie, papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie - pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, cizme, chiloţi
tip boxeri, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru
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gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, manşoane
- manşete (îmbrăcăminte), pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale din
iarba esparto (espadrile), pantofi de fotbal
- ghete de fotbal, saci pentru picioare,
neîncălziţi electric, încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, mănuşi (îmbrăcăminte), pantofi pentru
gimnastică, pelerine pentru coafor-frizerie,
cizmuliţe, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte), articole
de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover - rochii tip salopetă,
uniforme de karate, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) - jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică-balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mănuşi cu un deget, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât- protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, cravate, dispozitive anti-
alunecare pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
de stradă, îmbrăcăminte din hârtie, pălării
din hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă
(parka), pelerine, mantale, jupe, batiste de
buzunar, pijamale, îmbrăcăminte de-a gata,
sandale, panglici pentru purtare, plastroane
pentru cămăşi, plătci de cămăşi, cămăşi,
pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti de
duş, bocanci de schi, mănuşi de schi, fuste,
pantaloni scurţi tip fustă, bonete, măşti de
somn, papuci, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, ghetre - şoşoni, articole sport din
jerseu, pantofi de sport, maieuri sport, ciorapi,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)-
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia
- desuuri care absorb transpiraţia, flanele -
pulovere - hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
pantaloni (am.), turbane, chiloţi, lenjerie de corp-
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
veste - jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă,
pantofi din lemn, toate acestea pentru copii și
bebeluși
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere

în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru produse specifiice copiilor
si bebelusilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
engros si cu amănuntul de produse specifice
pentru copii si bebelusi
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de creşă (crèche),
decorare de alimente

───────

(210) M 2021 02950 (111)177226
(151) 11/04/2021
(732) GERABISCO SRL, STRADA

BUCUR NR. 16, ETAJ 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.11

(591) Culori revendicate:alb, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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30. Biscuiți, biscuiți sărați, biscuiți crocanți,
biscuiți crackers, napolitane rulou (biscuiți),
biscuiți dulci sau sărați, biscuiți crackers cu
aromă de fructe, biscuiți crackers cu aromă
de legume, biscuiți dulci pentru consum
uman, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), prăjiturele, cereale,
cereale procesate, cereale gata preparate,
batoane de cereale, cereale pentru micul
dejun, cereale pentru mic dejun cald, preparat
din cereale (făină alimentară), gustări pe
bază de cereale, cereale preparate pentru
consum uman, preparate pe bază de cereale,
cereale pentru micul dejun care conțin fructe,
cereale pentru micul dejun care conțin miere,
cereale pentru micul dejun care conțin fibre,
cereale procesate pentru alimente de consum
uman, cereale pentru micul dejun, terci și
griș, cereale pentru micul dejun cu aromă
de miere, bomboane, bomboane (dropsuri),
jeleuri, caramele, produse din cacao, acadele,
acadele (dulciuri), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), ceaiuri de
fructe, ceaiuri (nemedicinale) aromate cu lămâie,
ceaiuri (nemedicinale) care conțin lămâie, ceaiuri
cu lapte, ceaiuri cu aromă de fructe (nu
medicinale), cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori
ai acestora, ceaiuri aromate (altele decât cele
pentru uz medicinal), pliculețe de ceai pentru
prepararea de ceaiuri nemedicinale, ceaiuri din
plante, altele decât cele de uz medicinal, cafea,
cafea aromată, cafea măcinată, cafea verde,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, boabe de
cafea, concentrate de cafea, băuturi din cafea,
cafea gata preparată, cafea (arome de -), cafea
cu ciocolată, capsule de cafea (umplute), pungi
de cafea (umplute), cafea preparată și băuturi pe
bază de cafea, boabe de cafea prăjite, boabe
de cafea măcinate, cicoare (înlocuitori de cafea),
băuturi pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, cafea (prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură), ceai, ceai instant,
ceai negru, ceai verde, extracte de ceai, ceai
pentru infuzii, arome din ceai, cornuri.
32. Sucuri, sucuri carbogazoase, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase aromatizate, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, apă (băuturi), apă
carbogazoasă, apă plată, apă minerală, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi)
35. Consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, servicii de consultanță în
managementul afacerilor, consultanță în

managementul și organizarea afacerilor,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță în afaceri,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate.

───────

(210) M 2021 02975 (111)177227
(151) 12/04/2021
(732) ARGGO SOFTWARE

DEVELOPMENT & CONSULTING
SRL, BD. AVIATORILOR NR. 47,
CORP A, ET. 3, 4 ŞI 5 ŞI CORP B,
ET. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

timeqode

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:negru (Pantone

Black 6c), roz (Pantone 225c, 2385c),
mov (Pantone Purple c, 7442c, 266c),
albastru (Pantone 2736c, 285c, 2995c,
319c), verde (Pantone 3255c, 3242c),
rosu (Pantone 710c)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare, servicii
de protecţie împotriva viruşilor de calculator,
consultanţă în tehnologia calculatoarelor,
consultanţă în securitatea informatică, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1418

datelor, duplicarea programelor de calculator,
găzduirea site-urilor (site-uri web), consultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (it), furnizarea
de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informaţiei, dezvoltare
de platforme de calculatoare, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet, găzduire pe servere,
software ca serviciu (saas), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software,
cercetare tehnologică, consultanţă tehnologică,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 02977 (111)177551
(151) 12/04/2021
(732) NIVA DEVELOPMENT SRL, STR.

PARCULUI NR. 2, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR. ŞTEFAN
NEGULESCU NR. 6A, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 14.05.02

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul, organizarea
şi administrarea afacerilor în domeniul
imobiliar, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
organizarea de târguri şi expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare în domeniul imobiliar.
36. Servicii financiare, monetare şi
bancare, afaceri imobiliare, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, servicii de agenţie imobiliară,
închirierea bunurilor imobiliare, activităţi
de broker imobiliar, evaluări imobiliare,
management imobiliar, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
servicii financiare privind proprietăţile imobiliare,
servicii de gestiune a investiţiilor imobiliare,
servicii de consultanţă privind proprietăţile
imobiliare, servicii de investiţii în proprietăţi
imobiliare, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de cercetare privind selectarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de asigurări
în domeniul proprietăţilor imobiliare, servicii
de finanţare privind dezvoltarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consultanţă în materie
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare, servicii de consiliere
privind deţinerea de proprietăţi imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
şi a proprietăţilor, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăţilor imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), consultanţă imobiliară, dezvoltări
imobiliare, multiproprietăţi în domeniul imobiliar,
planificare imobiliară (activităţi financiare).
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii
şi reparaţii, consultanţă în construcţii,
supravegherea construcţiei de clădiri.

───────
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(210) M 2021 02978 (111)177564
(151) 12/04/2021
(732) GRAPHIS ADVERTISING SRL,

STR. SANDULESCU NR. 1, BL.
Z11, SC. 1, ET. 2, AP. 17, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GRAPHIS Advertising

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.07.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate prin: bannere,
decorări vehicule, decorări spații indoor/outdoor,
standuri pentru târguri cu scop comercial,
obiecte promoționale.
42. Servicii de proiectare, servicii de arhitectură.

───────

(210) M 2021 02991 (111)177228
(151) 12/04/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

one HIGH DISTRICT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru indigo
(Pantone 281 C), alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, postarea de afişe publicitare,
asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
servicii privind managementul proiectelor de
afaceri pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
prognoze economice, facturare, studii de
marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, servicii de secretariat, marketing cu
public ţintă, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, administratie
comerciala, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui site
web, asistenta in afaceri, management si servicii
administrative, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială, marketing imobiliar, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluari imobiliare, finantare imobiliara,
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gestionarea proprietatilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de constructii civile si
industriale, servicii de instalatii si reparatii,
consultanta în domeniul constructiilor civile şi
industriale (construcţii).

───────

(210) M 2021 02998 (111)177229
(151) 12/04/2021
(732) OPTIM GSM SRL, BV 21

DECEMBRIE 1989 NR 131, BL M1,
SC4, AP.89, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

OPTIM SOLUTION

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Magneţi, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și

control, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice.
12. Vehicule și mijloace de transport.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
vânzărilor, servicii de agenții de import-export,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
hardware de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul de opere de artă furnizate
de galerii de artă, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu ridicata
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
genți de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
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de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente pentru terapie
fizică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente medicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conținut înregistrat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dispozitive de protecție
acustică, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la blănuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de

vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu aparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la piese pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de conținut media, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații.
42. Servicii IT.

───────
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(210) M 2021 03009 (111)176831
(151) 13/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR. Alegeri
financiare inteligente.

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03036 (111)177230
(151) 13/04/2021
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)

MELCOCID

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Pesticide, insecticide, erbicide, fungicide,
rodenticide, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.

───────

(210) M 2021 03047 (111)176832
(151) 14/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR.Mindfulness financiar.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03063 (111)177231
(151) 14/04/2021
(732) PAVEL GOLOVIN, STR. DIMITRIE

RALLET, NR. 33, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OLGUŢA PRODUSE
DELICIOASE

(531) Clasificare Viena: 02.05.03; 27.05.04;
29.01.13

(591) Culori revendicate:maro, roz, albastru,
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
fotografii, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
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pentru împachetare și ambalare, caractere și
clișee tipografice.
30. Patiserie, pateuri (patiserie), prăjiturici
uscate (patiserie), specialități de patiserie,
produse de patiserie congelate, rulouri (produse
de patiserie), produse de patiserie, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
vieneză, deserturi preparate (produse de
patiserie), produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie care conțin fructe, produse de patiserie
daneze din foitaj, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, zefir (produse de
cofetărie), produse de cofetărie dulci aromate,
bezele moi (produse de cofetărie), produse
de cofetărie din nuci, produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie din ciocolată, produse de cofetărie
din fructe, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin gem,
produse de cofetărie care conțin jeleu, produse
de cofetărie din ciocolată nemedicinală, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu vin, produse de cofetărie
umplute cu alcool, produse de cofetărie cu
crema spumă, produse de cofetărie pe bază
de portocale, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie pe bază
de făină, migdale (produse de cofetărie pe
bază de -), produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, gustări constând în principal
din produse de cofetărie, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte proaspete, placinte cu măr,
plăcinte cu pește, plăcinte cu afine, plăcinte cu
dovleac, plăcinte cu cremă, plăcinte cu carne
(preparate), plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
cu carne tocată, plăcinte cu iaurt congelate,
plăcinte cu carne de pasăre, plăcinte cu carne
de pasăre sau de vânat, tarte, tarte dulci sau
sărate, quiche (tarte sărate), quiche (preparat
culinar franțuzesc), pelmeni (găluște umplute
cu carne), rulouri umplute, torturi, clătite, clătite
congelate, clătite sărate, clătite americane, aluat
pentru prepararea clătitelor, clătite cu ceapă
verde (pajeon).

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03096 (111)177281
(151) 15/04/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA
IOSIF VULCAN NR. 5, AP. 17,
JUDEȚUL BIHOR, ORADEA,
410042, ROMANIA

(540)

WONDER SPRING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03
(591) Culori revendicate:alb, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(540)

MATELOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ, regruparea in avantajul terţilor a
vinurilor si a altor băuturi alcoolice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor sa le
vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de marketing, servicii de promovare (publicitate),
servicii de cercetare si informaţii de piaţa, servicii
de promovare (publicitate) de bunuri si servicii
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.

───────

(540)

MONOPOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ, regruparea in avantajul terţilor a
vinurilor si a altor băuturi alcoolice (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor sa le
vadă si sa le achiziţioneze cat mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros

sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenta sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, servicii
de marketing, promovare, servicii de cercetare
si informaţii de piaţa, promovare de bunuri si
servicii prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul si/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 03114 (111)177284
(151) 15/04/2021
(732) MADALINA-CRISTINA COSTEA,

STR. CRISTEA MATEESCU, NR.
11,BL.T15C, SC.1, AP.25, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

evog

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori,
produse de filtrare din material textil.

───────

(210) M 2021 03110 (111)177282
(151) 15/04/2021
(732) PRODVINALCO SA, CALEA

BACIULUI NR. 2-4, JUD. CLUJ, 
CLUJ NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA

(210) M 2021 03111 (111)177283
(151) 15/04/2021
(732) PRODVINALCO SA, CALEA

BACIULUI NR. 2-4, JUD. CLUJ, 
CLUJ NAPOCA, 400230, CLUJ,
ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1425

(210) M 2021 03136 (111)177285
(151) 16/04/2021
(732) S.C. MEDIA SAT S.R.L., BD.

FERDINAND NR. 99, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDIA SAT
Communications, no limits

(531) Clasificare Viena: 01.05.01; 27.05.01;
24.15.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Compilarea de informații în baze de date
computerizate.
36. Transferul electronic de fonduri relativ la
microplati prin SMS (short message system).

───────

38. Închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin
telegrame,  comunicații  prin  telefon,  comunicații
prin telefoanele celulare, comunicații prin
terminalele de calculator, comunicații prin
rețelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor și imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicații), transmisie de
podcasturi, furnizarea de informații in domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de
chat pe internet, de mesaje, furnizarea de
forumuri online, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), comunicații radio, transmiterea
prin satelit, flux continuu (streaming) de date,
asigurarea conexiunilor de telecomunicații la
o rețea globală de computere, servicii de
rutare și  joncțiune pentru telecomunicații,
servicii  de  teleconferință,  servicii  telegrafice,
servicii de telefonie, transmiterea telegramelor,

transmiterea e-mailurilor, transmiterea fișierelor
digitale, furnizarea accesului utilizatorilor la
rețelele globale de calculatoare, transmisia
video la cerere, servicii de videoconferință,
servicii de poștă vocală, transmisia fără fir
(wireless)
42. Computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare,  analiza sistemelor  informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță
software pentru calculatoare, servicii de
protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru calculator,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea și mentenanța
site-urilor web pentru terți, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
site- urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, duplicarea programelor
de calculator, stocarea electronică a datelor,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanță în securitatea
internetului, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanță, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecțiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securității datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologie pentru tranzacții
de comerț electronic, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind o tehnologie de conectare
unică pentru aplicații software online, platforma
ca serviciu (PaaS), dezvoltare de platforme
de calculatoare, recuperarea datelor de pe
calculator, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, consultanță
în tehnologia telecomunicațiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanță în proiectarea site-
urilor web.
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(210) M 2021 03167 (111)177286
(151) 16/04/2021
(732) ROXANA BLENCHE, STR. MIRON

COSTIN NR.3, JUD. MARAMUREŞ,
BAIA MARE, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

BlenChef

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
11.01.03

(591) Culori revendicate:alb, negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, ouă, uleiuri și grăsimi
comestibile, aperitive congelate constând în
principal din fructe de mare, alimente refrigerate
constând în principal din pește, caviar, conserve
de fructe de mare, conserve de pește, conserve
din pește, crustacee, cu excepția celor vii, file
de pește, fructe de mare sărate și fermentate
(jeotgal), fructe de mare în conservă, icre
preparate pentru consum uman, melci preparați
pentru consum uman, mâncăruri pe bază de
pește, pateuri de pește, pește, pește marinat,
pește în conservă, produse din fructe de mare,
produse din pește preparate, pentru consum
uman, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne și
produse din carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), carne de vânat, vânat, conserve din carne
de vânat, mâncăruri preparate care constau
integral sau în principal din vânat, supe și baze
de supă, extracte din carne, produse lactate
și înlocuitori, pește, fructe de mare și moluște,
nu vii, ouă și produse din ouă, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,

pui preparat, pateuri din carne de pui, mâncăruri
gătite constând în principal din carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în totalitate sau
aproape în totalitate carne de pui.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
produse de patiserie din legume și carne,
plăcinte cu vânat, garnituri asezonate pentru
carne, pește, vânat, plăcinte cu carne de
pui, sanvisuri continand carne de pui, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți sărați condimentați, boabe de cafea
învelite în zahăr, brioșe cu fructe, bucăți
de jeleu dulce din pastă de fasole roșie
(yohkan), cozonaci, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, deserturi preparate (produse
de cofetărie), deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, jeleuri de fructe
(cofetărie), pâine, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere
de mobilier, lenjerie de masă, servicii de
masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, cazare temporară, furnizare
de cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în internet-cafe, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii oferite
de restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii de
cluburi cu restaurante private, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
organizare de banchete, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de somelier, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii prestate de cluburi
de noapte (furnizare de produse alimentare),
servicii oferite de snack-baruri.

───────
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(210) M 2021 03197 (111)177287
(151) 19/04/2021
(732) SOFIA A ROMÂNIEI, STR.

IVAN PETROVICI PAVLOV, NR.
34, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Principesa Sofia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hartie si carton, tiparituri, articole de
legatorie, fotografii, articole de papetarie si de
birou, cu exceptia mobilei, materiale de desen
si materiale pentru artisti, materiale didactice
si educative, folii de plastic pentru documente,
folii si pungi pentru ambalat si impachetat,
caractere tipografice, forme de tipar, instrumente
de scris, mape, bannere din hartie, flyere, plicuri
(papetarie), agende, sigilii (stampile), brosuri,
materiale imprimate, periodice, reviste, ziare,
buletine de stiri, prospecte, carti, formulare, harti,
manuale, imagini, calendare, cataloage, greutati
de hartie, deschizatoare de scrisori, suveniruri
din plastic, programe de calculator in format
tiparit, benzi de hartie, carcase metalice pentru
produse de birotica si papetarie.
30. Alimente pe bază de cereale pentru
consum uman, deserturi preparate (produse de
patiserie), cereale, produse din cacao, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, ceai,
cafea, arome pentru băuturi, conserve de paste,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
sosuri sărate, sosuri condimentate (chutney)
și paste, faină și preparate din cereale, orez,
pâine, snacksuri crocante și anume: arahide
crocante, chipsuri din cereale, biscuiți crocanți
condimentați, covrigei, floricele de porumb,
produse de brutărie, amestecuri preparate de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), dulciuri
(bomboane), ciocolată, inghetata, biscuiti,
condimente.
32. Bere, apă tonică (băuturi care nu sunt
pentru uz medicinal), sucuri carbogazoase,
limonade, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi de
fructe, siropuri de fructe, apă carbogazoasă, apă
plată.

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
marketing, marketing prin televiziune, radio,
telecomunicații, e-mail si internet sau orice
alta platforma electronica interactiva, cercetari
de business, cercetari de afaceri, inchiriere
de echipamente de birou, consiliere pentru
ocuparea fortei de munca, servicii caritabile, si
anume organizarea si desfasurarea programelor
de voluntariat si a proiectelor de servicii
comunitare, toate cele mentionate mai sus sunt
furnizate si online prin intermediul internetului
sau al oricarei alte platforme electronice
interactive.
41. Servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, si anume
educatie, formare si monitorizare academica,
organizarea de cursuri, seminarii si evenimente
ceremoniale, servicii de cluburi private
(divertisment), publicatii electronice, servicii
de publicare, organizarea si desfasurarea de
conferinte, congrese, seminarii, ateliere de lucru,
simpozioane, colocvii si expozitii, organizarea
si desfasurarea de examene, prezentarea de
spectacole live, servicii de concerte muzicale,
publicarea de materiale tiparite, lucrari scrise,
carti si texte, productia sau eliberarea de carti,
filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale radio
sau de televiziune, productia sau difuzarea de
carti, filme, videoclipuri, benzi, discuri, materiale
radio sau de televiziune referitoare la formare,
instruire si informare, productia de material
didactic si didactic pe suport cd si cd-rom,
servicii de biblioteca, asigurarea si exploatarea
facilitatilor de recreere si sportive, formare
profesionala, spectacole muzicale si artistice, in
scopuri sportive si de agreement.

───────
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(210) M 2021 03198 (111)177288
(151) 19/04/2021
(732) LICEUL TEORETIC ATLAS,

STRADA LUJERULUI NR.
26, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ȘCOALA ATLAS

(531) Clasificare Viena: 26.03.02; 01.05.01;
26.01.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#460C8A), verde (HEX #BCD444), bleu
(HEX #C2D8F0)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de învățământ (educație).
───────

(210) M 2021 03200 (111)177289
(151) 19/04/2021
(732) VALROM INDUSTRIE SRL,

BULEVARDUL PRECIZIEI NR.
28, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17, SC.1,
ET.3, AP.7, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
041256, ROMANIA

(540)

Easy FONO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 16.01.14

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#769897), albastru (HEX #56698F)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, arzătoare cu acetilenă,
generatoare de acetilenă, torţe cu acetilenă,
aparate de odorizare a aerului, aparate de răcire
a aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
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băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii
de încălzire prin pardoseală, umidificatoare,
mașini electrice de făcut lapte de soia, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice
de cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
dozatoare de substanţe dezinfectante pentru
toalete, aparate de dezinfectare, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, coloane
de distilare, aparate de distilare, lanterne pentru
scufundare, emiţătoare pentru irigaţii cu picurare

(fitinguri pentru irigaţii), aparate de uscare,
aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare / fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap /
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
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încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi / cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă / globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile / cazane pentru spălat, uscătoare
de rufe, electrice roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile / lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,

electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, aparate pentru bronzat
(solarii), robinete pentru ţevi şi conducte /
robineţi pentru ţevi şi conducte, robinete /
robineţi, ventile termostatice (componente ale
instalaţiilor de încălzire), prăjitoare de tutun,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, pisoare ca
obiecte sanitare, faruri de vehicule, reflectoare
de vehicule, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat), hote
de aerisire pentru laboratoare, dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
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pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate) / folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest / plăci de azbest,
foi de azbest, pâslă de azbest, hârtie de
azbest, învelişuri din azbest, ţesături din azbest,
pânză de azbest, căptuşeli din azbest, carton
de azbest, fibre de azbest, azbest, pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
balata, căptuşeli din scoarţă pentru izolare
fonică, compoziţii de cazan pentru prevenirea
radiaţiilor de căldură, materiale pentru garnituri
de frână, parţial prelucrate, furtunuri din pânză
cauciucată, fibre de carbon, altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de
călăfătuire, acetat de celuloză, semiprelucrat,
compoziţii chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reţinere din cauciuc, garnituri de
ambreiaj, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de
bumbac pentru etanşare (călăfătuire), garnituri
de etanşare pentru cilindrii, materiale dielectrice
(izolatoare), opritoare de uşi din cauciuc,
benzi de etanşare pentru tâmplărie / garnituri
de etanşare pentru tâmplărie, benzi adezive
texturate, ebonită, mulaje din ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile / aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare / fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale de
filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic),
fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din

spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat /
folii de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, folii din metal pentru
izolare / folii metalice pentru izolare, garnituri
de etanşare, vată de sticlă pentru izolare,
gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
şinele de cale ferată, materiale izolatoare pentru
cabluri, materiale izolatoare pentru reţelele
electrice, îmbinări, nemetalice, pentru ţevi,
latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit, mică, în
formă brută sau semiprelucrată, lână minerală
(izolator), materiale neconductoare pentru
reţinerea căldurii, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură) din cauciuc sau plastic,
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic /
materiale de umplere din cauciuc sau plastic,
hârtie pentru condensatoarele electrice, garnituri
pentru ţevi / garnituri de etanşare pentru
ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice / învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, substanţe din plastic,
semiprelucrate, fibre din plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, folii din
plastic pentru scopuri agricole, compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, bare de
protecție din cauciuc pentru docuri, materiale
filtrante din folii semiprelucrate din plastic,
filamente de plastic pentru imprimare în 3d,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru
ţevi, inele de cauciuc, garnituri din cauciuc
pentru borcane, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manşoane
de cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor / manşoane din cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor, material din
cauciuc pentru reşaparea anvelopelor, soluţii
din cauciuc, compuşi de etanşare pentru
îmbinări, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
amortizoare de şocuri din cauciuc, lână de zgură
(izolator), materiale de izolare fonică, cauciuc
sintetic, răşini sintetice, semiprelucrate / răşini
artificiale, semiprelucrate, fire din plastic pentru
lipit / fire pentru lipit din plastic, fire din cauciuc,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau
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fibră vulcanizată, folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată, şaibe din
cauciuc sau fibră vulcanizată, inele de etanşare /
garnituri de etanşare, furtunuri de udat, ambalaje
rezistente la apă, compoziţii pentru garniturile de
etanşare pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc
pentru ferestre.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri
şi construcţii, ţevi rigide cu excepția
celor de metal pentru construcţii, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente, nemetalice, coloane
publicitare, nemetalice, plută aglomerată pentru
construcţii, bagasă aglomerată din trestie
de zahăr (materiale de construcţii), sticlă
alabastru, alabastru, corniere, nemetalice,
acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, umbrare (structuri), nemetalice,
plăci de blindaj, nemetalice, uşi blindate,
nemetalice / uşi armate, nemetalice, piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asfalt, voliere (structuri), nemetalice,
balustrade, nemetalice, balize nemetalice,
neluminoase, grinzi nemetalice / traverse
nemetalice, instalaţii pentru parcarea bicicletelor,
nemetalice, lianţi pentru fabricarea brichetelor /
lianţi pentru fabricarea pietrelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru
păsări (structuri), nemetalice, bitum, carton
bitumat pentru construcţii, produse bituminoase
pentru construcţii, învelişuri bituminoase
pentru acoperişuri, colţare, nemetalice, pentru
construcţii, ramificaţii pentru ţevi, nemetalice,
cărămizi, cherestea pentru construcţii / lemn
pentru construcţii, hârtie pentru construcţii,
sticlă pentru construcţii, piatră pentru construcţii,
materiale de construcţii, nemetalice, panouri de
construcţii, nemetalice, construcţii, nemetalice,
construcţii, transportabile, nemetalice, cripte
funerare, nemetalice, busturi din piatră, beton
sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subacvatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie / doage de lemn, plafoane,
nemetalice, ciment, plăci de ciment, stâlpi
din ciment, ciment pentru cuptoare, ciment
pentru furnale, cretă brută, cuşti pentru
găini, nemetalice, capace pentru coşul de
fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de
fum, nemetalice, canale pentru coşul de
fum, nemetalice, coşuri de fum, nemetalice,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, argilă, balast de zgură, gudron
de cărbune, materiale pentru construcţia şi
îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie
din beton, cornişe, nemetalice, parapete de

protecţie, nemetalice, pentru drumuri, trambuline
pentru sărituri, nemetalice, tăblii pentru uşi,
nemetalice, tocuri de uşi, nemetalice /
rame de uşi, nemetalice, uşi, nemetalice,
ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane de
scurgere (supape), nemetalice sau din plastic,
grătare, nemetalice, conducte, nemetalice,
pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, sticlă
emailată, pentru construcţii, colibe, pâslă pentru
construcţii, garduri, nemetalice, figurine din
piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră,
ciment sau marmură, brichete de foc/brichete
refractara de foc, argilă refractară / şamotă
(material refractar ars), mantale pentru şeminee,
nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, catarge pentru steaguri (structuri),
nemetalice, indicatoare cu lumină intermitentă,
nemetalice, pentru construcţii, pontoane
plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, uşi pliante,
nemetalice, matriţe de turnătorie, nemetalice,
cadre, nemetalice, pentru construcţii, şipci de
montaj din lemn, porţi, nemetalice, geotextile,
granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule
de sticlă pentru marcarea drumurilor, granit,
plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe
funerare, nemetalice, pietriş, pietre de mormânt /
pietre funerare, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi
pentru burlane, nemetalice, gips (materiale
de construcţii), coame pentru acoperişuri,
plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice,
grinzi, nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele,
nemetalice / gratii, nemetalice, elemente
de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var,
piatră de var / piatră calcaroasă, căptuşeli,
nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian,
capace pentru gurile de canal, nemetalice,
cherestea prelucrată, marmură, catarge (poli),
nemetalice, plăcuţe memoriale, nemetalice,
monumente, nemetalice, bolarzi de acostare,
nemetalici, mortar pentru construcţii / pastă
de ciment, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe,
mulaje, nemetalice, pentru construcţii, semne
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
olivină pentru construcţii, jaluzele exterioare,
nemetalice şi netextile, cabine pentru
pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi de gard,
nemetalici / uluci de gard, nemetalici, ţigle,
nemetalice, carton pentru construcţii / carton
de construcţii, scânduri de parchet, pardoseală
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din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune, nemetalice,
cornişe, cocini pentru porci, nemetalice, piloţi,
nemetalici / palplanşe, nemetalice, pilaştrii,
nemetalici, pentru construcţii, smoală, scânduri
de lemn pentru construcţii, ipsos, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
sticlă în plăci (geamuri) pentru construcţii,
platforme, prefabricate, nemetalice, placaj,
verande (structuri), nemetalice, porfir (piatră),
stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice /
piloni, nemetalici pentru liniile electrice, stâlpi,
nemetalici, argilă pentru olari, case prefabricate
(ansambluri), nemetalice, proptele, nemetalice,
cuarţ, traverse de cale ferată, nemetalice /
legături de cale ferată, nemetalice, stuf pentru
construcţii, materiale refractare de construcţii,
nemetalice, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, plăci şi benzi din material sintetic
pentru marcarea drumurilor, materiale pentru
îmbrăcarea drumurilor, indicatoare rutiere,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice, cristal
de stâncă, platforme pentru lansarea rachetelor,
nemetalice, jgheaburi pentru acoperişuri,
nemetalice, acoperişuri intermitente, nemetalice,
învelitori pentru acoperişuri, nemetalice, plăci
de ardezie pentru acoperişuri, şindrilă pentru
acoperişuri, ţigle pentru acoperişuri, nemetalice,
învelitori pentru acoperiş, nemetalice, învelitori
pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează
celule fotovoltaice, reazeme de cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, moloz, sticlă
de siguranţă, nisip, cu excepţia nisipului
pentru turnătorie, gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat) (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton,
cofraje, nemetalice, panouri de semnalizare,
neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice, silozuri,
nemetalice, nisip cuarţos, patinoare (structuri),
nemetalice, plăci, nemetalice, pentru construcţii,
zgură (materiale de construcţii), piatră de
zgură, ardezie, pulbere de ardezie, grajduri,
nemetalice, geamuri din sticlă colorată / vitralii,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice,
statui din piatră, ciment sau marmură, piatră,
guri de scurgere stradale, nemetalice, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structuri), nemetalice, uşi batante, nemetalice,
cabine insonorizate nemetalice, transportabile,
panouri acustice, nu din metal, rezervoare din
zidărie, benzi cu smoală pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, teracotă (materiale de construcţii),

pardoseli din plăci, nemetalice, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice /
împrejmuiri pentru morminte sau cavouri,
cavouri, nemetalice, cavouri (monumente),
nemetalice, stele funerare, nemetalice, plăci
funerare, nemetalice, tuf, turnichete, nemetalice,
lemn de furnir, placare exterioară cu vinil,
lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, captuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
plăci de căptuşit pereţii, nemetalice, valve pentru
ţevile de apă, nemetalice sau din plastic, ţevi
de apă, nemetalice, geamuri din sticlă, altele
decât geamurile vehiculelor, geamuri din sticlă
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, pavaje
din lemn, furnire din lemn / furnire, panouri din
lemn, plăci din fibre din lemn pentru construcţii,
duşumele din lemn, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură,
xilolit, pergole, nemetalice/ schelete nemetalice.

───────
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(210) M 2021 03201 (111)176728
(151) 19/04/2021
(732) ALEXANDRU BADAN, STR.

VASILE LUPU NR. 114, BL. A3, SC.
TR. 1, ET. 5, AP. 12, JUDEŢ IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA PETRE
NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ IAŞI, IAŞI, 700730, IAȘI,
ROMANIA

(540)

TraLaLa

(531) Clasificare Viena: 02.05.06; 02.05.08;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 24.17.10;
24.17.11

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
615C, 7765C), roz (Pantone 0521C),
magenta (Pantone 212C), bleu
(Pantone 298C, 2925C), portocaliu
(Pantone1575C), mov (Pantone 521C),
bej (Pantone 475C), nude (Pantone
473C), negru (Pantone BlackC), khaki
(Pantone 378C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Suplimente dietetice de uz uman
sau veterinar, săpun antibacterial, loţiune
antibacteriană pentru spălarea mâinilor,
bumbac antiseptic, antiseptice, bumbac
aseptic, astringenţi pentru scopuri medicale,
scutece pentru bebeluşi, scutece-chiloţel pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz medical
şi veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri

medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de baie
pentru scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, bicarbonat de sodiu pentru
scopuri farmaceutice, preparate biologice pentru
scopuri medicale, preparate biologice pentru
scopuri veterinare, culturi de ţesuturi biologice
pentru scopuri medicale, culturi de ţesuturi
biologice pentru scopuri veterinare, preparate
pe bază de bismut pentru scopuri farmaceutice,
tampoane pentru alăptat, brom pentru scopuri
farmaceutice, preparate bronhodilatatoare,
perniţe pentru protecţia monturilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri dietetice sau medicale,
caşete pentru scopuri farmaceutice, ulei
de camfor pentru scopuri medicale, camfor
pentru scopuri medicale, dulciuri, medicinale/
bomboane, medicinale, zahăr candel cristalizat
de uz medical, capsule pentru medicamente,
suplimente dietetice pe bază de cazeină, ulei
de ricin pentru scopuri medicale, lemn de cedru
destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, chinolină pentru scopuri
medicale, ulei din ficat de cod, colagen
pentru scopuri medicale, colodiu pentru scopuri
farmaceutice, colir, comprese, scoarţă de
condurango pentru scopuri medicale, soluţii
pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de răcire
pentru scopuri medicale, inele pentru bătăturile
picioarelor, remedii pentru bătături, bumbac
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, amalgame dentare, cimenturi
dentare, materiale pentru amprenta dentară,
lac dentar, masticuri dentare, amalgame
dentare din aur, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, depurative,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine pentru
diabetici adaptată uzului medical, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice pentru animale,
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suplimente dietetice cu efect cosmetic, alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
băuturi dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical, digestive pentru scopuri farmaceutice,
digitalină, ulei de dill (mărar) pentru scopuri
medicale, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanţi, produse pentru spălarea câinilor
(insecticide), preparate pentru spălat de uz
medical, pansamente, medicale, medicamente
pentru scopuri medicale, elixire (preparate
farmaceutice), preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, plasturi pentru
ochi de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul pentru scopuri
medicale, fermenţi pentru scopuri farmaceutice,
cutii de prim-ajutor, umplute, faină de peşte
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice / făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, lipici pentru insectele zburătoare /
adezivi pentru prinderea insectelor zburătoare,
alimente pentru bebeluşi, aldehidă formică
pentru scopuri farmaceutice, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, beţe de
afumare / pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, acid galic
pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, genţiană pentru scopuri farmaceutice,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni

pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid pentru
animale, soluţii veterinare insecticide pentru
spălat, ioduri pentru scopuri farmaceutice, iod
pentru scopuri farmaceutice, iodoform, muşchi
irlandez pentru scopuri medicale, izotopi pentru
scopuri medicale, jalapă, jujubă, medicinală,
făină lactată pentru bebeluşi, laxative, apă de
plumb / apă goulard, lecitină pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice pe bază de
lecitină, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), preparate farmaceutice pe bază
de oxid de calciu, alifii, seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de
in, fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce
pentru scopuri farmaceutice, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
veterinare, lupulină pentru scopuri farmaceutice,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, malţ
pentru scopurifarmaceutice, băuturi din lapte
de malţ pentru scopuri medicale, scoarţă
de mangrovă pentru scopuri farmaceutice,
preparate medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
hrană pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
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moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, ceară
de mulaj pentru stomatologi, apă de gură
pentru scopuri medicale, nămol pentru băi, ulei
de muştar pentru scopuri medicale, muştar
pentru scopuri farmaceutice, plasturi cu muştar /
cataplasme cu muştar, scoarţă de mirobolan
pentru scopuri farmaceutice, scutece pentru
incontinenţă, nervine, gumă cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
capsule din dendrimer pe bază de polimeri
pentru farmaceutice, saltele de înfășat, de
unică folosință, pentru bebeluși, scutece de
înot, reutilizabile, pentru bebeluși, scutece de
înot, de unică folosință, pentru bebeluși, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, pastă de dinţi medicinală,
cilindri pentru oxigen, cu conținut, pentru uz
medical, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice, alifii
pentru scopuri farmaceutice, băi de oxigen,
oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pulbere de perlă
pentru scopuri medicale, pectină pentru scopuri
farmaceutice, şampoane cu pediculicid, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone pentru
scopuri farmaceutice, vaselină rectificată pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor
solare, preparate farmaceutice pentru îngrijirea
pielii, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreţii, produse farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, pomade pentru scopuri medicale,
porţelan pentru proteze dentare, săruri de
potasiu pentru scopuri medicale, cataplasme,
pudră de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative / laxative, pulbere de
piretru, quassia pentru scopuri medicale,
quebracho pentru scopuri medicale, chinină
pentru scopuri medicale, chinchină pentru
scopuri medicale / chinină pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri

medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, cauciuc pentru uz stomatologic, săruri
pentru băi cu apă minerală, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari / lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare / tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare /
şerveţele sanitare / absorbante sanitare, salcie
pentru scopuri medicale, apă de mare pentru
băi medicinale, medicamente seroterapeutice,
seruri, sicativi (agenţi de uscare) pentru scopuri
medicale, pastile de slăbit, săruri mirositoare,
săruri de sodiu pentru scopuri medicale,
solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi,
soporifice, amidon pentru uz dietetic sau
famaceutic, preparate de sterilizare, beţe
de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), beţe
de sulf (dezinfectanţi), alifii pentru arsurile
solare, supozitoare, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tartru pentru
scopuri farmaceutice, material pentru umplerea
dinţilor, preparate terapeutice pentru baie, apă
termală, timol pentru scopuri farmaceutice,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge / antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor, vezicanţi, preparate
veterinare, preparate pe bază de vitamine,
suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor, suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu, drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie.
10. Corsete abdominale, comprese abdominale,
aparate pentru tratarea acneei, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer pentru
scopuri medicale, saltele gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, aparate de anestezie,
măşti de anestezie, brăţări anti-greaţă, brăţări
anti-reumatism, inele anti-reumatism, fotolii de
uz medical sau stomatologic, tetine pentru
hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru hrănirea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1437

bebeluşilor, pistoale de hrănire de uz veterinar /
seringi de administrare de uz veterinar, bandaje
ortopedice pentru articulaţii/ bandaje ortopedice
pentru articulații, bandaje, elastice, tăviţe renale
pentru scopuri medicale, ploşti, paturi cu
vibraţii, paturi special concepute pentru scopuri
medicale, centuri pentru scopuri medicale,
centuri, electrice, pentru scopuri medicale,
pături, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate pentru testarea sângelui, aparate
de kinetoterapie de uz medical, analizoare
pentru măsurarea grăsimii corporale, aparate
pentru monitorizarea compoziţiei corporale,
ghete pentru scopuri medicale, brăţări pentru
scopuri medicale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, truse dotate
cu instrumente medicale, catguturi, catetere,
saltele pentru naştere, scaune toaletă, articole
de îmbrăcăminte de compresie, contraceptive,
nechimice, plasturi de răcire pentru scopuri
medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, freze dentare, aparate şi
instrumente dentare, aparate dentare, electrice,
fotolii stomatologice, proteze / seturi de dinţi
artificiali, aparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, dializoare, irigatoare pentru
spălături interne, tuburi de drenaj pentru
scopuri medicale, cearşafuri pentru bolnavi,
sticle cu picurător pentru scopuri medicale,
picurătoare pentru scopuri medicale, tetine
pentru bebeluşi / suzete pentru bebeluşi, cornete
acustice, pense auriculare, dopuri pentru urechi
(dispozitive de protecţie a urechii), ciorapi
elastici pentru scopuri chirurgicale, aparate
pentru masajul estetic, biberoane / sticle
pentru bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine
pentru biberoane, filtre pentru razele ultraviolete,
pentru scopuri medicale, dispozitive de protecţie
pentru deget utilizate în scopuri medicale,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru masaj, hemocitometre, aparate auditive,
antifoane pentru urechi, stimulatoare cardiace,
aparate de monitorizare a ritmului cardiac,
perne de încălzire, electrice, pentru scopuri
medicale / termofoare, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate terapeutice cu aer cald,
aparate cu vibraţii cu aer cald pentru scopuri
medicale, inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de

administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru scopuri
medicale, insuflatoare, elevatoare pentru
pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea pacienţilor,
bandaje pentru genunchi, ortopedice, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, piepteni pentru
îndepărtarea păduchilor, măşti utilizate de
către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, aparate de
microdermabraziune, oglinzi pentru stomatologi,
aspiratoare nazale, ace pentru scopuri
medicale, oftalmometre, oftalmoscoape, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică, tălpi
ortopedice, articole ortopedice, pernuţe pentru
prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor,
pesare, aparate pentru exerciţii fizice de
uz medical, aparate de fizioterapie, feşe
gipsate pentru scopuri ortopedice, pisoare
portabile, sonde pentru scopuri medicale,
dispozitive de protecţie împotriva razelor x,
pentru scopuri medicale, pulsometre, pompe
pentru scopuri medicale, bastoane tetrapod
pentru scopuri medicale, lămpi cu cuarţ pentru
scopuri medicale, aparate radiologice pentru
scopuri medicale, monitoare radiologice pentru
scopuri medicale, recipiente pentru aplicarea
medicamentelor, eşarfe (bandaje de susţinere),
perne soporifice pentru insomnie, spirometre
(aparate medicale), scuipători pentru scopuri
medicale, atele, chirurgicale, linguri pentru
administrarea medicamentelor, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, brancarde,
cu roţi / tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, bandaje suspensoare, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de
testare pentru scopuri medicale / aparate
utilizate în analizele medicale, pungi termice
utilizate în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, amortizoare pentru cârje,
raclete pentru curăţarea limbii, apăsătoare de
limbă, aparate de tracţiune pentru scopuri
medicale, aparate pentru tratarea surzeniei,
trocare, suspensoare / bandaje herniare,
lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri
medicale, centuri ombilicale, vaporizatoare
pentru scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
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pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/ cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers cu
roţi pentru facilitarea mobilităţii, bandaje pentru
susținere.
11. Aparate de aer condiţionat, căzi de baie,
instalaţii pentru baie / instalaţii sanitare pentru
baie, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
aparate de sterilizare a cărţilor, aparate de prăjit
pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, arzătoare pentru
lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, filtre de cafea, electrice,
maşini de cafea, electrice, ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, lămpi cu lumină rece, friteuze,
electrice, aparate de dezodorizare, nu cele
pentru uz personal, instalaţii de desalinizare,
aparate de desicare, lumini direcţionale pentru
biciclete, lămpi terapeutice, nu pentru scopuri
medicale, recipienți termici electrici, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
aparate pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi
standard/ lămpi de podea, vase pentru tajine,
electrice, proiectoare de lumină, mașini de
ceață, aparate si instalatii de încălzire prin
pardoseală, umidificatoare, capsule de cafea,
goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare
de substanţe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de uscare,

aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare,
hote de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat
cu abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe
pentru decoraţiuni festive / ghirlande luminoase
pentru decoraţiuni festive, ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, filtre pentru aerul condiţionat, filtre
pentru apa potabilă, şeminee, domestice,
fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri
formate pentru cuptoare, torţe, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice,
fântâni, congelatoare, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, cuptoare, altele decât cele
utilizate în laborator, lămpi cu gaz, aparate
pentru încălzirea lipiciului, uscătoare de păr,
aparate de uscare a mâinilor pentru băi,
lanterne pentru cap / lămpi portabile cu fixare
pe cap, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare, electrice, pentru biberoane,
aparate de încălzire, instalaţii de încălzire,
aparate de încălzire, electrice, plite de încălzire,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale / pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, aparate cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
aparate pentru hidromasaj, maşini şi aparate de
făcut gheaţă, maşini de făcut îngheţată, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, maşini de gătit (cuptoare),
abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi,
suporturi de abajur, felinare pentru iluminat,
uscătoare de rufe, electrice, becuri, becuri,
electrice, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), aparate
şi instalaţii de iluminat, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, generatoare de microbule
pentru băi, cuptoare cu microunde (aparate de
gătit), instalaţii de răcire a laptelui, aparate
de gătit multifuncţionale, fântâni ornamentale,
pasteurizatoare, încălzitoare de buzunar, maşini
de făcut făină de orez, electrice, pentru
uz casnic, radiatoare, electrice, radiatoare
(încălzire), maşini şi aparate de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, prăjitoare, ţepuşe
pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate de
prăjire / plite pentru fript (aparate de gătit) /
grătare (aparate de gătit), rotisoare, lămpi de
siguranţă, aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii
pentru saună, reflectoare, cabine de duş, duşuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat
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electrice, ciorapi, încălziţi electric, maşini de
gătit sous-vide, electrice, băi spa (căzi), aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
vase de toaletă, scaune de toaletă, toalete,
portabile, toalete (closete cu apă) / closete cu
apă, lanterne electrice / lanterne electrice de
buzunar, prese pentru tortilla, electrice, tuburi
luminoase pentru iluminat, cabine pentru băi
turceşti, portabile, lămpi cu raze ultraviolete, nu
cele pentru scopuri medicale, pisoare ca obiecte
sanitare, hote de aerisire, instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), dispozitive pentru
copt vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
încălzitoare de apă, instalaţii de distribuire a
apei, aparate de filtrare a apei, sterilizatoare de
apă, aparate şi maşini pentru purificarea apei,
aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei,
instalaţii pentru alimentarea cu apă, aparate
de captare a apei, aparate cu jet de apă,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare.
12. Avioane, vehicule aeriene, aeronave,
dirijabile / baloane dirijabile, saci adaptaţi pentru
cărucioare, coşuri adaptate pentru biciclete,
şei de bicicletă, sonerii de bicicletă, remorci
pentru bicicletă, cărucioare pentru animale de
companie, drone de livrare, elicoptere de mici
dimensiuni, comandate de la distanță, pentru
obținere de imagini, giroplan, elicoptere, scutere
cu autobalans, scutere electrice cu autobalans,
monocicluri cu autobalans, suporturi de pahare
pentru vehicule, biciclete, biciclete electrice,
ambarcaţiuni, drone aparate de filmat / drone
aparate de fotografiat, maşini de camping / case
mobile, canoe, rulote, maşini / autoturisme /
automobile, cărucioare de transport, drone
civile, huse pentru volanul vehiculului, triciclete
pentru livrări / tricicluri de transport, vagoane-
restaurant, maşini fără şofer (maşini autonome)/
mașini autonome, cărucioare de pescuit, saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de
copii, maşinuţe de golf (vehicule), tetiere
pentru scaunele vehiculului, claxoane pentru
vehicule, baloane cu aer cald, hidroavioane,
sănii, şalupe, locomotive, autocamioane /
camioane, scutere de mobilitate, mopeduri,
autobuze, autocare, scutere, automobile
de curse, motociclete, motoare, electrice,
pentru vehiculele terestre, paraşute, pontoane,
hublouri, cărucioare pentru copii, trotinete
(vehicule), huse pentru cărucioarele de copii,
copertine pentru cărucioarele de copii, plase

împotriva ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele
de copii, cărucioare de copii, maşini robotizate,
carucioare tip cuşcă cu role, huse pentru şeile
bicletelor, huse pentru şeile motocicletelor, genţi
de şa adaptate pentru biciclete, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune
de siguranţă pentru copii, pentru vehicule, huse
de scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, nave, cărucioare de
cumpărături, ataşe, suporturi de schiuri pentru
maşini, teleschiuri, sănii (vehicule), sănii cu
motor, maşini sport, parasolare adaptate pentru
automobile, remorci (vehicule), remorci pentru
transportarea bicicletelor, tramvaie, triciclete,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de bagaje /
cărucioare de magazie, tapiţerii pentru vehicule,
autodube (vehicule), scaune de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, vehicule acvatice, roabe,
scaune cu rotile, geamuri pentru vehicule, iahturi,
cărucioare, trăsuri trase de cai, vehicule amfibii,
vehicule pentru toate tipurile de teren.
26. Aplicaţii (mercerie), flori artificiale, fructe
artificiale, ghirlande artificiale, plante artificiale,
altele decât pomii de crăciun, ghirlande
artificiale pentru crăciun, ghirlande artificiale
cu lumini pentru crăciun, coroane artificiale
pentru crăciun, coroane artificiale cu lumini
pentru crăciun, insigne pentru purtare, nu din
metale preţioase, mărgele, altele decât pentru
confecţionarea bijuteriilor, cleme pentru curele,
pene de păsări (accesorii de îmbrăcăminte),
închizători pentru bluze / închizători pentru
fixarea rochiei pe corp, funde pentru păr, cutii
de ace, şnururi, brasarde / banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), nasturi, pandantive, altele decât
cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri
pentru brelocuri, găitane (pasmanterie), numere
de concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte,
cordoane pentru ornamente, articole decorative
pentru păr, borduri pentru îmbrăcăminte,
panglici elastice, broderie / articole ornamentale
(broderie), bărbi false, păr fals, tivuri false,
mustăţi false, închizători pentru îmbrăcăminte,
pene (accesorii de îmbrăcăminte), festoane
(broderie), volănaşe (dantelărie), volănaşe
pentru îmbrăcăminte, franjuri, broderie cu fir de
aur, mercerie (articole necesare în croitorie),
cu excepţia aţelor, panglici de mercerie, funde
de mercerie, elastice de păr, agrafe de păr /
ace de păr, ace pentru ondularea părului,
clame de păr, plase pentru păr, hârtie pentru
ondularea părului, extensii de păr, ondulatoare
de păr, electrice şi neelectrice, altele decât
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ustensilele manuale, ornamente pentru pălării,
benzi pentru pălării, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
benzi de prindere cu scai şi puf, copci
(mercerie), copci pentru corsete, păr uman,
andrele, dantelă pentru borduri, ornamente
din dantelă / pasmanterie, paiete strălucitoare,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în
ac, ace, insigne ornamentale (nasturi), pene
de struţ (accesorii de îmbrăcăminte), picou
(margine de dantelă), perne pentru acele cu
gămălie, ace cu gămălie, altele decât bijuteriile,
şuviţe împletite / meşe de păr, panglici pentru
premii, panglici pentru păr, panglici şi funde,
nu din hârtie, pentru împachetarea cadourilor,
ace de cusut, cutii de cusut, degetare pentru
cusut, seturi de cusut, şireturi pentru pantofi,
ornamente pentru pantofi, catarame pentru
pantofi, broderie cu fir de argint, volane pentru
fuste, capse, paiete pentru îmbrăcăminte, benzi
pentru rejansele de draperii, moţuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci, coroniţe din flori artificiale, închizători cu
fermoar / fermoare, fermoare pentru genţi.
27. Gazon artificial, covoraşe de baie, substrat
de covor, covoare pentru automobile, covoare /
carpete, carpete agăţate pe pereţi, nu din
material textil, covoraşe de intrare, învelitori
de pardoseală, protecţii pentru pardoseli,
rezistente la foc, pentru şeminee şi grătare,
covoare pentru gimnastică/ saltele pentru
gimnastică, linoleum, covoraşe /preşuri, covoare
antiderapante, covoare din stuf, tapet din
material textil, învelitori de pardoseală din vinil,
tapet, covoraşe pentru yoga.
31. Migdale (fructe), plante de aloe vera,
hrană pentru animale, animale vii, nisip aromat
(aşternut) pentru animalele de companie,
aranjamente din fructe proaspete, anghinare,
proaspătă, orz, fasole, proaspătă, sfeclă,
proaspătă, fructe de pădure, proaspete, hrană
pentru păsări, hrişcă, neprocesată, seminţe
de cereale, neprocesate, castane, proaspete,
rădăcini de cicoare, cicoare, proaspătă, pomi
de crăciun, citrice, proaspete, boabe de cacao,
brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
copră, castraveţi, proaspeţi, biscuiţi pentru
câini, peşte, viu, bulbi de flori/ bulbi, flori,
naturale, flori, uscate, pentru decorare, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
alune de pădure, proaspete, praz, proaspăt,
lămâi, proaspete, linte, proaspătă, homari,
vii, porumb, animale de menajerie, ciuperci,
proaspete, midii, vii, urzici, nuci, neprocesate,
moluşte, vii, flori comestibile, proaspete, ghimbir,

36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), evaluarea antichităţilor,
managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, evaluarea operelor de artă,
servicii bancare, brokeraj, investiţii de capital,
strângerea de fonduri caritabile, compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cardurilor de credit, servicii de
agenţie de colectare a debitelor, servicii de
consultanţă în ceea ce priveşte debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
oferirea de informaţii financiare, sponsorizare
financiară, furnizarea de informaţii financiare
prin intermediul unui site web, managementul
financiaral plăţilor/rambursărilor pentru terţi,
evaluări financiare ca răspuns la cererile de
ofertă / evaluări financiare ca răspuns la
cererile de propuneri (rfp), studii financiare,
servicii financiare, evaluare fiscală, subscrierea
asigurărilor de sănătate, finanţare pentru
achiziţia în rate/ finanţare pentru achiziţia prin
închiriere, împrumuturi în rate, consultanţă în
asigurări, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare
de cotații pentru estimare de costuri,
multifinanțare, servicii de plăţi cu portofel
electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, împrumuturi
(finanţare), fonduri mutuale, închirierea birourilor

proaspăt, boabe de soia, proaspete, plante
de cannabis, cannabis, neprocesat, ovăz,
turtă de oleaginoase, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, stridii,
vii, arbori de palmier, palmieri (frunzele
arborelui de palmier), arahide, proaspete,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), hrană pentru
animalele de companie, conuri de pin, plante,
plante, uscate, pentru decorare, polen (materie
primă), cartofi, proaspeţi, păsări de curte,
vii, quinoa, neprocesată, rubarbă, proaspătă,
orez, neprocesat, tufe de trandafiri, secară,
somon, viu, sardine, vii, răsaduri, seminţe pentru
plantare / seminţe de plante, susan comestibil,
neprocesat, arbuşti / tufe, spanac, proaspăt,
languste, vii, dovleci, proaspeţi, trestie de zahăr,
ştiuleţi de porumb dulce neprocesat (decojiţi sau
întregi), arbori, trufe, proaspete, trunchiuri de
arbori, ton, viu, turbă, naturală / gazon, dovlecei,
proaspeţi, legume, proaspete, plante de viţă de
vie, grâu, coroane din flori naturale.
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(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, servicii bancare online, organizarea
colectelor monetare, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, servicii de fonduri de pensii
private, închirierea bunurilor imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui card
de membru, colectarea chiriilor, servicii bancare
de economisire, brokeraj de titluri de valoare,
brokeraj de acţiunişi obligaţiuni, emiterea de
jetoane valorice, emiterea de cecuri de călătorie,
funcţii de administrator fiduciar/ custode.

asigurarea accesului la internet protocol tv,
servicii de difuzare video, audio şi tv.
39. Transportul aerian, închirierea de aeronave,
închirierea de ambarcaţiuni, transportul cu
ambarcaţiunile, rezervarea locurilor de călătorie,
servicii de îmbuteliere, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
pilotarea dronelor civile, aranjarea formalităților
pentru vize și documente de călătorie pentru
persoanele care călătoresc în străinătate,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
colectarea de bunuri reciclabile (transport),
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, distribuirea de energie, furnizarea de
direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
distribuirea de energie electrică, însoţirea
turiştilor, livrarea de flori, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenţie de
transport, transportul de mărfuri, închirierea de
garaje, împachetarea cadourilor, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, informaţii
despre depozitare, transportul cu taxiul,
furnizarea de informaţii despre trafic, servicii de
transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transport, transportul turiştilor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, logistica
transporturilor, rezervări de călătorie, închirierea
de vehicule, închirierea de depozite, alimentarea
cu apă, distribuirea apei, împachetarea bunurilor.
40. Purificarea aerului, dezodorizarea aerului,
împrospătarea aerului, confecţionarea
personalizată a blănurilor, croitorie
personalizată, servicii de tehnician dentar,
croitorie de damă, brodare, producerea
de energie, gravare, măcinarea făinii,
afumarea alimentelor, conservarea alimentelor
şi a băuturilor, zdrobirea fructelor, poleire,
suflarea sticlei, placarea cu aur, laminare,
trasarea cu laserul, tipărire litografică,
magnetizare, tipărirea offset, finisarea hârtiei,
tratarea hârtiei, imprimarea de modele,
tratarea prin presare permanentă a
ţesăturilor, servicii de fotoculegere, developarea
filmelor fotografice, imprimare fotografică,
fotogravură, tipărire (imprimare), procesarea
filmelor cinematografice, imprimarea serigrafică,
placarea cu argint, lipire, tăbăcire, vopsirea
materialelor textile, tratarea materialelor textile /

38. Închirierea timpului de acces la reţelele
globale de calculatoare, furnizarea accesului
la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicaţii prin
telegrame, comunicaţii prin telefon, comunicaţii
prin telefoanele celulare, comunicaţii prin
terminalele de calculator, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicaţii), transmiterea de
faxuri, transmisie de podcasturi, închirierea de
telefoane inteligente, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, furnizarea de
camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea prin
satelit, flux continuu (streaming) de date,
închirierea echipamentului de telecomunicaţii,
furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţiila o reţea globală
de computere, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de teleconferinţă,
servicii de telefonie, închirierea telefoanelor,
difuzarea prin intermediul televizorului, servicii
de telex, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmisia video la
cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless),
televiziune, servicii de telecomunicaţii, servicii
de transmisie, comunicare cu terminale de
computere şi acces la internet, furnizare de
acces la conţinut, site-uri şi portaluri de
internet, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie tv prin internet,
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tratarea ţesăturilor, colorarea geamurilor de la
maşină, imprimare 3d personalizată pentru alţii,
fabricare la comandă de pâine, tratarea apei,
servicii de sudare, tratamente de colorare a
geamurilor, reprezentând un strat de acoperire
superficial, prelucrarea lemnului, pasteurizarea
alimentelor şi băuturilor, producţia de vin pentru
alţii.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii de medicină alternativă, creşterea
animalelor, îngrijirea animalelor, servicii de
acvacultură, servicii de aromaterapie, servicii
de saloane de înfrumuseţare, perforarea
trupului (body piercing), chiropractică, servicii
de sanatoriu pentru convalescenţi, servicii
stomatologice, depilarea cu ceară, servicii
de viticultură, aranjamente florale, grădinărit,
coafură, îngrijirea sănătăţii, servicii de îngrijire
la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, horticultură, cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de tip hospice,
servicii de spitaliceşti, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), grădinărit peisagistic,
proiectare peisagistică, îngrijirea gazonului,
manichiură, masaj, servicii medicale clinice,
asistenţă medicală, închirierea de echipamente

medicale, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilităţi, servicii de moaşe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, servicii
de ortodonţie, îngrijirea animalelor de companie,
fizioterapie / terapie fizică, servicii de pepinieră,
chirurgie plastică, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, servicii de
reîmpădurire, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
servicii de saună, servicii de solarii, terapie
logopedică, tatuare, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon, servicii de băi
turceşti, asistenţă veterinară, servicii de machiaj,
realizarea coroanelor, consiliere alimentară și
nutrițională.
45. Servicii de agenţii de adopţie, servicii
de soluţionare alternativă a litigiilor, servicii
de arbitrare, îngrijirea copiilor (babysitting),
închirierea articolelor de îmbrăcăminte,
managementul drepturilor de autor, servicii
de plimbare a câinilor, închirierea rochiilor
de seară, servicii de salvamari, servicii
juridice in domeniul migraţiei, auditare a
conformității de reglementare, auditare a
conformității juridice, cercetare genealogică,
servicii de pază, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea
acesteia pe o perioadă temporară), inspecţia
fabricilor în scopuri de siguranţă, consultanţă
în proprietate intelectuală, închirierea numelor
de domenii pe internet, cercetare juridică,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
administrarea juridică a licenţelor, servicii juridice
in în legătură cu negocierea contractelor
pentru terţi, consiliere juridică pentru a
răspunde la cererile de ofertă / consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), servicii de monitorizare juridică,
organizarea reuniunilor politice, consultanță
juridică referitoare la cartografierea brevetelor,
servicii de reprezentare juridică, servicii de
concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţierea software-ului de calculator (servicii
juridice), licenţiere (servicii juridice) în cadrul
publicării de software, servicii privind litigiile,
restituirea proprietăţilor pierdute, servicii de
agenţie matrimonială, mediere, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, servicii de reţele
de socializare online, organizarea întâlnirilor
religioase, consultanţă în definirea garderobei
personale, scrierea de scrisori personale, pet
sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ), planificarea şi
organizarea ceremoniilor de nuntă, înregistrarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1443

numelor de domenii (servicii juridice), eliberarea
porumbeilor pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 03215 (111)176948
(151) 20/04/2021
(732) MOON SECURITY SRL, STR.

NICULAE D. STAICOVICI,
NR.15, CAMERA 9, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MS MOON SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.05; 01.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază şi protecţie, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de gardă
de corp personală (escortă).

───────

(210) M 2021 03226 (111)177290
(151) 20/04/2021
(732) PETRU-CRISTIAN ILIEŞ, STRADA

ZIZINULUI NR. 11, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STRADA PORII NR. 152, SC. B, AP.
96, JUDEȚUL CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

MUNCA DISTRUJE

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 27.05.02;
26.01.03

(591) Culori revendicate:galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Bagaje, sacoșe, portofele şi accesorii,
respectiv: portchei, poşete, pormonee şi
portofele, genţi şi portofele din piele.
21. Ceşti şi căni.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
curele(accesorii vestimentare)
34. Brichete pentru fumători, brichete pentru
țigarete, brichete pentru trabucuri, brichete (de
buzunar) din metale neprețioase, brichete pentru
țigarete, care nu se folosesc în vehiculele
terestre, scrumiere, scrumiere pentru fumători
confecționate din metale neprețioase
35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
de îmbrăcăminte și accesorii vestimentare din
producţie proprie şi a unor terţi (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
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servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, servicii de promovare (publicitate) de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
servicii de magazin fizic sau on-line de
comercializare cu amănuntul şi/sau cu ridicata,
publicitate online, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate și marketing online.

───────

(210) M 2021 03236 (111)177581
(151) 20/04/2021
(732) MEDIATICA SRL, STR. OCTAVIAN

GOGA NR. 38, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, STR.
ION CREANGA 106, BL. C1, ET. 4, AP.
3, CAM 2, JUD. IAŞI, IASI, 700381,
IAȘI, ROMANIA

(540)

FMC FISH MARKET
CLUJ PIAŢA DE PEŞTE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1024781/07.09.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

„FISH MARKET”, „ CLUJ” şi „PIAŢA DE PEŞTE”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 26.01.01;
26.01.14; 24.17.02; 02.01.12; 06.03.04;
21.03.15; 18.03.01; 05.03.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

───────

29. Pește, pește sărat, pește afumat, pește
congelat, pește marinat, pește gătit, pește
conservat, pește uscat, icre de pește, preparate,
icre de pește procesate, produse alimentare
din pește, extracte de peste, batoane de pește
file, alimente refrigerate constând în principal
din pește, mâncăruri gătite constând în principal
din pește, produse din pește preparate, pentru
consum uman.
35. Publicitate, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul şi cu ridicata de
peşte şi produse din peşte, organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate, marketing şi promovare în
relaţia cu produsele din peşte.
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(210) M 2021 03272 (111)177291
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI-MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SanoVita VARIETY MIX

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,

lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-
soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────
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(210) M 2021 03273 (111)177292
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, SAT ULMETEL,
COMUNA PAUSESTI- MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SanoVita FRUIT SHOW

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,

lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-
soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────
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(210) M 2021 03274 (111)177293
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI- MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SanoVita FUN MIX

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,

lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-
soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────
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(210) M 2021 03285 (111)176833
(151) 22/04/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

BCR Financial Coach

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, bleumarin, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 03315 (111)177525
(151) 22/04/2021
(732) OPTICAL INVESTMENT GROUP

S.A., STR. HORIA MĂCELARIU
NR. 61-81, CORP B, PARTER,
CAMERA 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VISION TECH

(531) Clasificare Viena: 27.05.03; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Lentile de contact.

───────
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(210) M 2021 03323 (111)177280
(151) 22/04/2021
(732) PET PRODUCT SRL, STR.

PRECIZIEI NR. 1, PRECIZIEI
BUSINESS CENTER, TRONSON 2,
ETAJ 3, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

m

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.04; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software și aplicații mobile descărcabile,
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, platforme software de calculator
destinate comerțului electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
pentru comerț cu amănuntul în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, software
descărcabil sub formă de aplicații mobile pentru
comenzi și livrare de produse, accesorii, băuturi
și hrană destinate animalelor și animalelor de
companie, publicații electronice descărcabile
care conțin informații despre animale, informații

despre produse destinate animalelor, sfaturi
pentru păstrarea sănătății fizice și mentale a
animalelor de companie, broșuri electronice
descărcabile în legătură cu informații despre
animale, informații despre produse destinate
animalelor, sfaturi pentru păstrarea sănătății
fizice și mentale a animalelor de companie,
podcasturi descărcabile în legătură cu informații
despre animale, informații despre produse
destinate animalelor, sfaturi pentru păstrarea
sănătății fizice și mentale a animalelor de
companie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu hrană și băuturi destinate animalelor
și animalelor de companie, recompense și
delicatese comestibile pentru animale, hrană
pentru puii de animale, oase de ros, deserturi,
obiecte comestibile de mestecat și de ros
pentru animale și animale de companie,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse veterinare, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse cosmetice
destinate animalelor și animalelor de companie,
șampoane, balsamuri, produse pentru îngrijirea
blănii, penelor, pielii, lăbuțelor, nasului și ochilor
animalelor și animalelor de companie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu pastă
de dinți pentru animale și animale de companie,
spray-uri și loțiuni dentare pentru animale, soluții
pentru igiena orală a animalelor, periuțe de dinți
pentru animale, geluri pentru igiena dentară a
animalelor, spray-uri de gură pentru animale,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de deparazitare pentru animale, zgărzi
antiparazitare, șampoane antiparazitare pentru
animale, pudre antiparazitare pentru animale,
pipete antiparazitare, loțiuni antiparazitare
pentru animale, spray-uri antiparazitare pentru
animale, dispozitive de extragere a căpușelor
pentru animale, servicii de comerț cu amănuntul
de unghiere, foarfeci, clești și ghilotine pentru
îngrijirea ghearelor animalelor și animalelor de
companie, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu dispozitive pentru curățarea lăbuțelor
animalelor de companie, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu perii, piepteni
și mașini de tuns pentru animale și animale
de companie, mănuși de periaj a animalelor,
trimmere pentru blana animalelor, foarfeci pentru
îngrijirea blănii animalelor, țesale, descâlcitoare
de păr și blană pentru animale, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu hrănitoare
pentru animale, hrănitoare automate pentru
animale, adăpatori pentru animale, castroane
pentru hrănirea și adăparea animalelor și
animalelor de companie, dispensere de hrană
și apă pentru animale, filtre pentru adăpătoare,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1450

biberoane și suzete pentru puii de animale,
tăvi pentru hrana animalelor, covorașe pentru
castroanele animalelor, containere pentru hrana
și băuturile animalelor, recipiente pentru
depozitarea hranei animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu lese, zgărzi, hamuri,
botnițe, medalioane, bijuterii pentru animale
și animale de companie, servicii decomerț
cu amănuntul în legătură cu haine pentru
animale, încălțăminte pentru animale, funde
pentru animale, jucării pentru animale, centre
de joacă pentru animale, stălpi de joacă
pentru pisici, căsuțe de joacă pentru animale,
ansambluri de joacă pentru animale, rotițe
pentru hamsteri, echipament de sport pentru
animale, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu genți pentru transportul animalelor,
cuști de transport pentru animale, cărucioare
pentru transportul animalelor, rucsacuri pentru
transportul animalelor, coșuri pentru biciclete
pentru transportul animalelor, servicii de comerț
cu amănuntul de culcușuri pentru animale,
culcușuri termice pentru animale, saltele pentru
animale, cuști pentru animale, căsuțe pentru
animale, saltele pentru animale, saltele termice
pentru animale, coșuri pentru animale, covorașe
pentru animale, covorașe răcoritoare pentru
animale, saltele ortopedice pentru animale,
perne pentru animale, piscine pentru animale,
saltele răcoroase pentru animale, saltele cu
protecție contra insectelor pentru animale, pături
pentru animale, paturi pentru animale, suporturi
pentru calorifer pentru animale, hamace pentru
animale, cuiburi pentru animale, țarcuri pentru
animale, cădițe pentru animale, mobilier pentru
animale, servicii de comerț cu amănuntul de
covorașe absorbante pentru animale, suporturi
absorbante de unică folosință pentru animale
de companie, scutece pentru animale, șervețele
umede pentru curățarea animalelor, chiloți
absorbanți pentru animale, chiloți de protecție
pentru animale, mănuși umede pentru igiena
animalelor, tampoane igienice pentru animale,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
soluții de curățare pentru mentinerea igienei în
locuințele cu animale, șervețele umede pentru
mentinerea igienei în locuințele cu animale,
soluții pentru indepartat pete și mirosuri în
locuințele cu animale, soluții antiacarieni, soluții
pentru curățarea interiorului mașinii în care
sunt transportate animale, soluții dezinfectante,
soluții pentru curățarea jucăriilor animalelor,
soluții degresante pentru cuștile de transport
ale animalelor, role adezive pentru curățarea
părului de animale, spray-uri pentru îndepărtarea
pisicilor și câinilor din locurile nedorite, spray-uri
repulsive, spray-uri pentru igienizarea coliviilor, a

terariilor și acvariilor, produse de curățat colivii,
cuști, terarii, acvarii, soluții de curățat mobilier
și produse pentru animale, bureți și perii pentru
curățarea mobilierului și produselor destinate
animalelor, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu săculeți igienici pentru excrementele
animalelor, pungi igienice pentru strangerea
excrementele animalelor, clești pentru strâns
excrementele animalelor, dispensere de pungi
igienice, suporturi pentru pungi igienice, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu spray-uri
pentru educare căței, pentru marcarea locurilor
in care trebuie sa defece, de gulere protectoare
pentru animale, clicker pentru dresaj, soluții
anti-ros, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu huse de protecție auto folosite
la transportul animalelor în interiorul mașinilor,
hamuri de siguranță auto pentru animale, centuri
de siguranță auto pentru animale, plase pentru
protecție auto, sisteme de siguranță pentru
geamurile mașinilor în care sunt transportate
animale, pături folosite în interiorul mașinilor care
transportă animale, castroane pliabile pentru
hrana animalelor, pentru calatorii, grilaje de
securitate pentru mașinile care transportă câini,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu uși de acces pentru animale, gps pentru
animale, camere de supraveghere animale, roți
pentru animale de companie (dispozitive pentru
mobilitate), servicii de comerț cu amanuntul în
legătură cu reviste, cărți, dvd-uri cu instrucțiuni
pentru îngrijirea animalelor sau pentru dresaj,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
litiere, odorizante pentru litiere, pungi pentru
litiere, lopățele pentru litiere, filtre pentru litiere,
deodorizator pentru litiere, deodorant pentru
litiere, așternuturi igienice pentru litiere, nisip
pentru litiere, nisip aromat (aşternut) pentru
litiere, hârtie abrazivă pentru litiere, covorașe
pentru litiere, tălaș pentru litiere, servicii de
comerț cu amănuntul de colivii pentru păsări,
huse pentru colivii, voliere, suporturi pentru
colivii, bețe pentru colivii, bețe abrazive, scărițe
pentru colivii, leagăne pentru colivii, balansoare
pentru colivii, cădițe pentru păsări, nisip pentru
colivii, așternut igienic pentru colivii, tăvițe pentru
colivii, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu acvarii, boluri pentru pești, covorașe
pentru acvarii, mese pentru acvarii, capace
pentru acvarii, teste pentru apa din acvariu,
soluții pentru apa din acvariu și iaz, tablete
împotriva algelor din acvarii, tablete impotriva
infectiilor bacteriene ale peștilor din acvarii,
tratamente împotriva micozelor și a parazitilor
care atacă pielea și branhiile peștilor din
acvarii, sare marină pentru acvarii, tablete de
oxigen pentru acvarii cu apă dulce, fertilizant
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pentru plantele din acvariu, soluții nutritive
pentru plantele din acvariu, tratament pentru
plante de acvariu, dezinfectant pentru acvarii,
tratamente si suplimente alimentare pentru
pești, substraturi fertile pentru acvarii, substraturi
decorative pentru acvarii, nisip și pietriș pentru
acvarii, sticlă decorativă pentru acvarii, pompe
de aer sau de apa și racitoare pentru acvarii,
curațătoare pentru acvarii, difuzoare de co2
pentru acvarii, seturi de schimbare a apei
pentru acvarii, filtre și încalzitoare pentru
acvarii, neoane, lămpi și sterilizatoare pentru
acvarii, decoruri pentru acvarii, plante pentru
acvarii, termometre pentru acvarii, mincioguri
și maternități pentru pești, bureți și perii
pentru curațarea acvariului, aspiratoare pentru
curațarea acvariului, curățatoare magnetice
pentru acvarii, ustensile pentru curațarea
acvariului, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu terarii pentru reptile,
încălzitoare și becuri pentru reptile, decoruri
pentru terarii, termometre pentru terarii,
substraturi și așternuturi pentru reptile și
terarii, solutii de întreținere pentru reptile,
dezinfectant pentru terarii, ustensile pentru
curațarea de terarii, servicii de vânzare cu
amănuntul de animale, servicii de publicitate,
marketing și promovare, organizarea de
târguri și expoziții în scop comercial și/sau
publicitar, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
marketing, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Construirea unei platforme de internet
pentru comerțul electronic în legătură cu
produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate, găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, platforma ca serviciu
(PaaS), software ca serviciu (SaaS), crearea și
mentenanța site-urilor web, furnizare de acces
temporar la un software online care nu poate fi
descărcat pentru servicii de comerț în legătură
cu produse, accesorii, băuturi și hrană destinate
animalelor și animalelor de companie, precum
și pentru plasarea și urmărirea comenzilor
rezultate.
44. Servicii prestate de saloane de frumusețe
pentru animale de companie, servicii de îngrijire
a animalelor de companie, servicii veterinare,
toaletarea animalelor.

───────

(210) M 2021 03324 (111)177294
(151) 22/04/2021
(732) ALEXANDRU EGRI, STR.

CÂMPINEANU NR. 26, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010033, ROMANIA

(540)

Muzicale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date
prin telecomunicatii, abonamente la ziare,
achiziții de contracte de furnizare de energie,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
achiziționare de produse și servicii pentru
alte firme, administrarea abonamentelor la
ziare (pentru terți), administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, agenții de import-export în domeniul
energiei, analiză de preț, brokeraj cu liste pe
bază de nume și adrese, comenzi de achiziție
(prelucrare administrativă pentru -), consiliere
cu privire la produse de consum, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
consultanță privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind tehnicile de vânzare
și programele de vânzare, cotații de preț
pentru produse sau servicii, cotații pentru oferte
de licitații, evaluare prin compararea prețurilor
la cazare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații privind produsele și
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serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizare de recomandări pentru produse de
larg consum, furnizarea de asistență pentru
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de informații de
piață referitoare la produsele de consum,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor
în scopuri comerciale, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, încheierea de contracte de cumpărare
și vânzare de mărfuri, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la
servicii telefonice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare de
abonamente la ziare electronice, organizare
de prezentări de firme comerciale în domeniul

achiziționării și comercializării de produse,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, organizare și coordonare de piețe
de vechituri, organizare și coordonare de vânzări
de animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente
la ziare, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
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întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicaţii pentru terți.

───────

(210) M 2021 03333 (111)177098
(151) 23/04/2021
(732) VGD IDEAL SECURITY SRL,

STR. PESCARILOR NR. 3, BL.25,
SC.2, PARTER, AP.22, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022891, ROMANIA

(540)

V.G.D SECURITY

(531) Clasificare Viena: 02.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2021 03340 (111)177519
(151) 23/04/2021
(732) S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003

S.R.L., STR. SMEUREI NR. 54,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110046, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET DE MARCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ANDRIAN FLORINEL PFA,
REPUBLICII BL. 212 SC. D AP. 11,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ABC Diamonds
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele lor și
produse din aceste materiale, placate sau
nu, giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase,
ceasornicărie, instrumente pentru măsurarea
timpului.
35. Publicitate, servicii de agenții de import-
export, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu produsele din clasa 14.

───────

(210) M 2021 03356 (111)177554
(151) 23/04/2021
(732) S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D, ALEEA FRATII
BUZESTI NR. 11, PARTER, AP.
45, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

NATURO

(531) Clasificare Viena: 05.03.11; 27.05.01;
27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Lapte vegetal din caju, lapte de migdale,
lapte din nucă de cocos, lapte de arahide, lapte
din nuci, lapte de soia, lapte de orez, băuturi
pe bază de lapte de migdale, lapte de nucă de
cocos, lapte de caju, lapte de arahide, lapte de
nuci, lapte de soia, lapte de orez şi ovăz, băuturi
din lapte cu aromă de cafea, cacao, ciocolată sau
ceai, băuturi cu conţinut predominant de lapte şi
fructe (milk shake).
32. Băuturi din fructe şi sucuri naturale de fructe,
smoothies, apă minerală plata, apă minerală
carbogazoasă sau carbozificată, apă minerală
plată eu arome sau infuzie de plante, nectaruri de
fructe nealcoolice, limonade, băuturi congelate
pe bază de fructe, băuturi nealcoolice, serebete
(băuturi), ape (băuturi), băuturi izotonice, băuturi
vegetale, băuturi siush parţiale congelate,
energizante, băuturi din fructe, colas (băuturi
răcoritoare), băuturi sportive, băuturi care conţin
vitamine, băuturi nealcoolice carbogazoase,
băuturi carbogazoase aromate, siropuri pentru
băuturi, băuturi carbogazoase congelate, apă
îmbogăţită mineral (băuturi), băuturi răcoritoare
cu conţinut scăzut de calorii, suc de roşii
(băutură), băuturi cu guarana, băuturi cu fructe
îngheţate, sucuri de legume (băuturi), băuturi
nealcoolice cu suc de fructe, apă tonică (băuturi
nemedicinaiej, băuturi aromate de fructe, băuturi
cu suc de fructe, băuturi nealcoolice cu
malţ, băuturi răcoritoare necarbcnatate, băuturi
energizante care conţin cofeină, sarsaparilla
(băutură nealcoolică), băuturi pe bază de fructe,
dovlecei (băuturi nealcoolice), cvas (băutură
nealcoolică), băuturi cu suc de ananas, băuturi
cu suc de aloe, băuturi cu suc de mere,
băuturi cola, ramune (soda japoneză), băuturi
pe bază de nucă de cocos, băuturi de fasole
mung, băuturi carbogazoase fără aromă, băuturi
fortificate nutriţional, băuturi pe bază de bere,
băuturi sportive îmbogăţite în proteine, băuturi
cu. suc de portocale, băuturi neaîcoolice cu aloe
vera, băuturi constând în principal din sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi de prune afumate, băuturi nealcoolice cu
aromă de bere, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi sportive care conţin
electroliţi, băuturi nealcoolice aromate cu ceai,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe: băuturi
nealcoolice, care conţin sucuri de legume,
băuturi răcoritoare nealcoolice aromate cu ceai,
apă spumantă îmbogăţită cu vitamine (băuturi),
băuturi funcţionale pe bază de apă, băuturi
nealcoolice cu suc de struguri, băuturi cu suc de
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legume neaicoolice, băuturi nealcoolice aromate
cu cafea, băuturi cu suc de struguri, băuturi
energizante (nu în scopuri medicale), băuturi
pe bază de nuci şi soia, băuturi nealcoolice
fortificate cu vitamine, băuturi cu suc de ghimbir,
cordiale, băuturi pe bază de ovăz (care nu sunt
înlocuitori ai laptelui), băuturi cu suc de legume
verzi, băuturi neaicoolice cu suc spumant de
fructe, smoothies care conţin cereale şi ovăz,
băuturi cu suc de ginseng roşu, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, băuturi
pe bază de apă care conţin extracte de ceai,
băuturi răcoritoare pe bază de fructe aromate
cu ceai, băuturi pe bază de orez, altele decât
înlocuitori de lapte, băuturi constând dintr-un
amestec de sucuri de fructe şi legume, băuturi
din orez brun, altele decât înlocuitori de lapte,
apa de orz de lămâie, apă de orz de lămâie,
băuturi nealcoolice fără malţ (altele decât pentru
uz medical), dovlecei de fructe, băuturi din zer,
băuturi izotonice (nu în scopuri medicale), sucuri,
sucuri de aloe vera, apă de orz de lămâie,
apă de orz portocaliu, apă de orz de lămâie,
suc de coacăze negre, suc de lămâie cordial,
sucuri aerate, suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe aerate, suc de fructe mixt, apa de
orz portocaliu, apă de orz de lămâie, siropuri
pentru limonada, sirop de malţ pentru băuturi,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
siropuri pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, siropuri
pentru prepararea apelor minerale aromate,
sorbete sub formă de băuturi, amestecuri pentru
prepararea băuturilor din sorbet, siropuri pentru
prepararea băuturilor cu aromă de fructe, siropuri
pentru prepararea apelor minerale aromate,
siropuri pentru prepararea băuturilor pe bază de
zer, sorbete sub formă de băuturi, amestecuri
pentru prepararea băuturilor cu sorbet, nectare
de fructe, nealcoolice.

───────

(210) M 2021 03358 (111)177295
(151) 23/04/2021
(732) BEVO ASSET HOLDING SA, STR.

AGRISELOR NR. 4, AP. 3, JUDEŢ
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZETBURGER

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 08.07.10

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
368C), negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Bucăţi de carne de pui, carne şi produse
din carne, carne de porc, carne de vită, carne
proaspătă, caşcaval, carne pentru hamburger,
carne pentru cheeseburger, carne pentru
burgeri.
39. Servicii de livrare (transport).
43. Servicii de restaurant, servicii de fast food,
furnizarea de alimente şi băuturi (servicii de
delivery).

───────
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(210) M 2021 03360 (111)177552
(151) 23/04/2021
(732) S.C. NATURAL AUTENTIC

DESIGN SRL-D, ALEEA FRATII
BUZESTI NR. 11, PARTER, AP.
45, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

NATURAI prajituri ca în rai
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de comerț cu produse de cofetarie,
produse de patiserie si panificație prin
intermediul spatiilor comerciale de vanzare cu
amănuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin intermediul cataloagelor sau prin mijloace
electronice (online), servicii oferite cu un lanț
de spatii comerciale, servicii de intermediere
in comerțul cu produse de patiserie, panificație

si produse de cofetărie, servicii de agenţii de
import-export.

───────

(210) M 2021 03433 (111)177524
(151) 27/04/2021
(732) SC GRAPHIS ADVERTISING

SRL, STR. AVIATOR ILIESCU
NR. 42, ET. 1, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GRAPHIS MEDIA

(531) Clasificare Viena: 26.04.04; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, publicitate prin bannere, decorări
vehicule, decorări spații indoor/outdoor, standuri
pentru târguri cu scop comercial, obiecte
promoționale.
42. Servicii de proiectare științifică și
tehnologică, servicii de arhitectură.

───────

30. Produse de cofetărie, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie si inghetate, produse de
cofetărie invelite in ciocolata, nuci, migdale,
nuca de cocos, arahide invelite in ciocolata,
produse de cofetărie pe baza de faina produse
de cofetărie pe baza de produse lactate,
ciocolata si deserturi, produse de cofetărie
cu fructe, produse de cofetărie din fructe,
produse de cofetărie cu creme si fructe, tarte cu
fructe, piureuri/pasta de fructe, piureuri/pasta de
migdale, spume de ciocolata, pasta, de ciocolata
cu nuci, produse de cofetărie pentru decorarea
pomilor de Crăciun, macarons, martipan, clătite,
clătite sarate, deserturi și prăjituri vegane,
raw vegane, vegetariene, deserturi si prăjituri
bio, deserturi si prăjituri dietetice, prăjituri fără
lapte, ouă si făină, produse de patiserie,
aluat de patiserie, biscuiti, biscuiți sarati si
uscati, piacinte, fursecuri, cornuri, croissante,
covrigi, pateuri, pateuri cu ciocolata, minipateuri,
saleuri, cozonaci, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu creme, produse
de patiserie cu creme si fructe, prăjituri
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie congelate, rulouri, tarte,
vafe, budinca, nuga, baclava, produse vegan,
pizza, sandwisuri, sosuri (condimente), pâine,
pâine fara gluten, produse de brutărie, băuturi pe
baza de ceai, băuturi pe baza de ceai cu lapte,
băuturi pe baza de cacao, cafea si ciocolata, iaurt
înghețat.
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(210) M 2021 03676 (111)177590
(151) 10/05/2021
(732) ALL MEDIA PRODUCT S.R.L.,

STR. MORII, NR.74, JUDETUL
PRAHOVA, SAT STREJNICU,
COMUNA TÂRGȘORU VECHI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

All Media www.allmedia.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 16.03.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Difuzare de anunțuri cu privire la bunuri
sau servicii, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, difuzare de
materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de material publicitar
prin poștă, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre
în scop publicitar, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte

și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, servicii de difuzare de
materiale publicitare, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri şi servicii, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de echipament fotografic (în scopuri
publicitare), prezentare de produse în scopuri
promoționale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în marketing, consiliere cu
privire la analiza obiceiurilor de cumpărare și
nevoilor clienților, oferită prin date senzoriale,
precum și referitoare la calitate și cantitate,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
domeniul segmentărilor de piață, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, agenții de
publicitate, analiza impactului publicității, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
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analize publicitare, anunțuri la mica publicitate,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
publicitară, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing de referință, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, organizare
de lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri

comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de material publicitar vizual, productie de
publicitate televizata şi radiofonică, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, proiectare de studii
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de servicii de asigurare, in numele
unor terti, promovare de servicii financiare
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și de asigurări, în numele terților, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovarea comercială, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de

comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică în vivo, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii
de anunțuri în scopuri publicitare, servicii de
grafică publicitară, servicii de consultanţă privind
imaginea companiei (identitate corporativă),
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării
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de băuturi, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze
de date, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare privind
ziarele, servicii publicitare în materie de prestații

comerciale, testare de marcă (promovare),
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoţional.
38. Difuzarea de programe radio și de
televiziune, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune cu plată, transmisie tv prin internet.
41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de programe tv, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
servicii de producţie cinematografică, video şi
de programe de televiziune, servicii de post-
producţie cinematografică, video şi de programe
de televiziune, realizare a înregistrărilor audio şi
servicii de editare muzicală, fotografie, servicii
fotografice, proiectare de filme, servicii de
distribuţie a filmelor cinematografice, video şi
a programelor de televiziune, organizare de
expoziţii, târguri şi congrese cu scop cultural,
educațional sau de divertisment.

───────
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(210) M 2021 04067 (111)177096
(151) 21/05/2021
(732) ALEXANDRA IACOBESCU, BD.

CONSTRUCTORILOR NR. 10,
SC. A, ET. 4, AP. 17, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ALE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, marketing, administrarea
afacerilor.
41. Servicii de divertisment prestate de cântăreți,
organizarea de spectacole prestate de cântăreți,
organizarea de evenimente prestate de
cântăreți.

───────



4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea numărului de depozit;
- în ordinea numărului de marcă;
- în ordinea alfabetică a denumirii mărcii;
- în ordinea alfabetică a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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Mărci publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2013
04530

28/06/2013 177387 SC FACOS SA STARGUST 29, 35 361

2
M 2013
09007

09/12/2013 176769 SC FENIX ACCENT
CONSULTING SRL

wellness CUISINE 30, 32, 33,
43

361

3
M 2014
02624

11/04/2014 177507 MIESS LUCIAN GETT'S Highlights 16, 35, 41,
44

361

4
M 2014
02663

14/04/2014 177508 MIESS LUCIAN Beauty Miles 35, 38, 44 362

5
M 2014
03244

08/05/2014 177375 SC SITE MEDIA NET
NEWS SRL

gazeta de Botoşani 16, 41 362

6
M 2014
03543

20/05/2014 177418 SOLEN CIKOLATA
GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM
SIRKETI

Biscolata stix 30 363

7
M 2014
03975

05/06/2014 177457 SC ORTOVET SRL ORTOVET Întodeauna
devotat

44 363

8
M 2014
03976

05/06/2014 177458 SC ORTOVET SRL Excelsior ORTOVET
Ştiinţa dincole de mit

44 364

9
M 2014
04050

11/06/2014 177378 SC SMARTRADE
INTERNATIONAL SRL

Baumann 19, 20 364

10
M 2017
03129

11/05/2017 177435 PALATUL COPIILOR
DEVA

Festivalul de folclor
CARPATICA DEVA

41 364

11
M 2017
05710

05/09/2017 176827 SC DOBRE & FIII SRL Happy Baker 30, 35, 39 365

12
M 2018
00280

18/01/2018 176701 SC COMEDIS MALL
SRL

COMEDY MALL 16, 25, 35,
38, 40, 41,
42

365

13
M 2018
00283

18/01/2018 176705 SC COMEDIS MALL
SRL

COCOȘTIRI cu Mihai
Găinușă

16, 25, 35,
38, 40, 41,
42

366

14
M 2018
00285

18/01/2018 176711 SC COMEDIS MALL
SRL

Flory din Vaslui Flory's
Dreams

16, 25, 35,
38, 40, 41,
42

367

15
M 2018
00441

25/01/2018 176742 SC PRUTUL SA SPORNIC MASTER
CHEF

29 368

16
M 2018
01522

07/03/2018 177306 LIVIU DORU ALIN
ALEXA

ŞTIRI DE ARGEŞ 16, 35, 41 368

17
M 2018
01523

07/03/2018 177307 LIVIU DORU ALIN
ALEXA

ŞTIRI DE IAŞI 16, 35, 41 369

18
M 2018
01524

07/03/2018 177308 LIVIU DORU ALIN
ALEXA

ZIARUL DE CRAIOVA 16, 35, 41 369

19
M 2018
05914

20/09/2018 177459 DIANA SIMONA BRIA La petite DOUCE
RÉVÉLATION

30 370

20
M 2018
07486

07/11/2018 177530 SOCIETATEA
COMPANIILOR
HOTELIERE GRAND
SRL

THE GRAND
HERITAGE

35 370
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

21
M 2018
08289

07/12/2018 177250 K FEST SOLUTION WINE & STREET
FOOD FEST
BUCHAREST WSFF

35, 41, 43 371

22
M 2018
08706

27/12/2018 177274 IULIANA CRISTINA
OLARIU

ALL SUN 3, 5, 35, 39 371

23
M 2019
00445

25/01/2019 176758 PREMIUM STORE
SRL

PS PREMIUM STORE 35 374

24
M 2019
01160

19/02/2019 176775 Lidl Stiftung & Co. KG BREZEL-DOG 30 374

25
M 2019
02948

16/04/2019 177462 S.C. VINOMOBILUL
S.R.L.

Tudoran 32, 33, 35,
41, 43

374

26
M 2019
03025

17/04/2019 177305 ASCENDIA SA LIVRESQ 9, 41, 42 375

27
M 2019
04441

13/06/2019 177461 TINERVIS GROUP
SRL
GEORGE ADRAGĂI

SANDWICH LUCA 30, 43 375

28
M 2019
04852

03/07/2019 176796 INKARK RETAIL SRL DEPOZITUL DE
TONERE

35, 42 376

29
M 2019
04956

05/07/2019 177440 S.C. GLOBAL MEAT
TRADER S.R.L.

Cucina di Mamma 29, 39, 40,
43

376

30
M 2019
04989

08/07/2019 177429 S.C. CLEAN
RECYCLE S.R.L.

Clean Recycle 35, 40 377

31
M 2019
05357

22/07/2019 177441 S.C. GLOBAL MEAT
TRADER S.R.L.

CUCINA DI MAMMA
PROASPĂT, FRAGED
ŞI GUSTOS

29, 39, 40,
43

377

32
M 2019
05774

07/08/2019 177463 SC LOOP
PRODUCTIONS SRL

CRAZY LOOP 25, 41 378

33
M 2019
06919

27/09/2019 176743 AVIPUTNA SRL AVISOL
ÎNGRĂȘĂMÂNT
ORGANIC

1 378

34
M 2019
07383

16/10/2019 177386 ASOCIATIA PRODUS
DE CLUJ

Produs de Cluj 35, 41 379

35
M 2020
00841

05/02/2020 177460 S.C. IDEAL DENT
WHITE S.R.L.

dhc DENTAL HOUSE
CLINIC

44 380

36
M 2020
01324

20/02/2020 177400 RADU - PAUL
TUDORACHE

EXPONENTIAL
MINDSET

35, 41 381

37
M 2020
01974

11/03/2020 176818 FABI TOTAL GRUP
SRL

H HIGEEA 3, 5, 35, 37 381

38
M 2020
01975

11/03/2020 177261 FABI TOTAL GRUP
SRL

H HIGEEA disinfection 3, 5, 35, 37 381

39
M 2020
02038

17/03/2020 176693 ASCENDIA SA
TREND CONSULT
SRL

ejourneys 41 382

40
M 2020
02356

07/04/2020 176697 SC ALEPH MEDIA
SRL

LIVE STORY 41 382

41
M 2020
02526

16/04/2020 177432 GHEORGHE LAVINIU
NEGREA

NEGREA LAVINIU
CABINET DE AVOCAT

45 383

42
M 2020
02528

16/04/2020 177430 S.C L.D.M
CONSULTING S.R.L

CASA DUDU 43 383



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1467

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

43
M 2020
02530

16/04/2020 177431 S.C L.D.M
CONSULTING S.R.L

L.D.M. CONSULTING
SRL

35, 36 384

44
M 2020
02823

05/05/2020 177398 COZMEI MUGUREL
VICTOR MAXIM

WELLBEBE 10, 21, 28,
35, 39

384

45
M 2020
02856

05/05/2020 176713 SC ALEPH MEDIA
SRL

GANDURILE LUI
CRISTOIU

35, 38, 41 385

46
M 2020
03616

02/06/2020 177366 WOLRDSALT
INDUSTRIES SRL

AZZURRO 60 5 386

47
M 2020
03626

02/06/2020 177365 WORLDSALT
INDUSTRIES SRL

AZZURRO Enjoy a
clean life!

5, 35, 39 387

48
M 2020
03632

02/06/2020 177321 NICOLAE-CRISTINEL
ILIE

M GOLD 14, 35, 36 387

49
M 2020
04103

18/06/2020 177402 INTERCARDIOCLINIQUE
SRL

CLINICA ICC
INTERCARDIOCLINIQUE

44 388

50
M 2020
04245

23/06/2020 177434 MIHAI GOLU PESCADA D'ale
pescarilor

43 388

51
M 2020
05142

22/07/2020 176708 DR-HEART S.R.L. DR. HEART 41, 44 389

52
M 2020
05198

24/07/2020 176686 DUMITRU OPREA CARLAS SPARKLING
DREAM

32, 33, 42,
43

389

53
M 2020
05228

27/07/2020 177254 MIRDATOD PROD
SRL

ILEANA TELEMEA DE
POVESTE

29, 35 389

54
M 2020
05280

28/07/2020 177452 ASOCIATIA
ORDINUL MILITAR
SI OSPITALIER AL
SFANTULUI LAZAR
DE IERUSALIM

ORDINUL MILITAR
ȘI OSPITALIER AL
SFÂNTULUI LAZĂR
DE IERUSALIM

36, 41, 43,
44, 45

390

55
M 2020
05308

29/07/2020 177389 S.C. TUDOMI HOUSE
S.R.L.

MANON 20, 24, 25,
26, 27, 28

391

56
M 2020
05452

04/08/2020 177415 ADRIAN CREŢ LE QUAI 41, 43 391

57
M 2020
05474

04/08/2020 177262 TIMO SERV SRL Ronțăilă Big Brezel 30, 31, 35 392

58
M 2020
05481

05/08/2020 177502 TREND BOX SRL TRENDINO 14, 35, 41,
42

393

59
M 2020
05537

06/08/2020 177058 INDESIGN SRL BöRD 13 burger house 35, 42, 43 393

60
M 2020
05539

06/08/2020 177057 INDESIGN SRL BORD 13 food truck 35, 42, 43 394

61
M 2020
05569

09/08/2020 177094 SC FAPACO SRL Leto 43 394

62
M 2020
05574

14/08/2020 176790 RADU-PAUL
TUDORACHE

xponentals 35 395

63
M 2020
05616

10/08/2020 176838 SÎNZIANA HATHAZI
CAMIL HATHAZI

7crai 39, 41, 43 395

64
M 2020
05672

12/08/2020 177338 NEREIDA CONSULT
SRL

Visul Miresei 42, 44 397

65
M 2020
05673

12/08/2020 177337 NEREIDA CONSULT
SRL

Buchete Gigant 44 397
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

66
M 2020
05759

14/08/2020 177124 RADU TRADING
COMPANY SRL

Papetărim by diverta 9, 16, 18,
28, 35, 41,
42

398

67
M 2020
05854

20/08/2020 177484 S.C. HEALTH &
BEAUTY CENTER
S.R.L.

ACADEMIA
NETWORKERILOR
DE SUCCES

41 399

68
M 2020
05895

21/08/2020 177485 DOI FLĂCĂI S.R.L. DOI FLĂCĂI BERATĂ 32, 35 399

69
M 2020
05994

25/08/2020 176837 LIVIA-LUCRETIA
COLOJI

GRUNI 14, 16, 20,
21, 35

400

70
M 2020
06126

31/08/2020 177044 SC ENERGO CON
GRUP SRL

SUNPLUS 11 402

71
M 2020
06765

24/09/2020 176700 SC ALEPH MEDIA
SRL

citEști 35, 38, 41 402

72
M 2020
07021

01/10/2020 176829 S.C. HG PASTRY
SHOP S.R.L.

BURGER DULCE 30 404

73
M 2020
07129

06/10/2020 176702 SC ALEPH MEDIA
SRL

STII DE VREME 35, 38, 41 404

74
M 2020
07320

14/10/2020 176726 VITICOLA SA WINESTOCK 41 406

75
M 2020
07587

21/10/2020 176704 TIBERIUS MARIAN zumeo 9, 41, 42 406

76
M 2020
07766

28/10/2020 176734 BOGDAN-LIVIU
NIMARĂ

IT'S MASSIVE 23 41 409

77
M 2020
07789

28/10/2020 177500 MAREVEN FOOD
HOLDINGS LIMITED

Rollton Gustos
întotdeauna!

29, 30 409

78
M 2020
07865

30/10/2020 176836 ORGANIZATIA
GEOECOLOGICA
ACCENT

TUSNAD GASTRO
BLUES FEST

41, 43 410

79
M 2020
07904

02/11/2020 176720 GOLDENBOY
CONCEPT SRL

DELES TRAPANELES 41 410

80
M 2020
07906

02/11/2020 176719 GOLDENBOY
CONCEPT SRL

TRAPANEA 41 410

81
M 2020
07907

02/11/2020 176718 GOLDENBOY
CONCEPT SRL

TRAPANELE 41 411

82
M 2020
07944

03/11/2020 177399 ÎMPĂRATUL IONA
S.R.L.

14 iil bistro caffe 43 411

83
M 2020
07998

05/11/2020 177047 GREEN LEAF POWER
SRL

Leacuri din Bucovina 30 412

84
M 2020
08015

05/11/2020 177053 VOILA A.S. S.R.L. Voila Mamaia The
Classic Hotel

43 412

85
M 2020
08050

06/11/2020 177520 SC ROMCARD SA Romcard by SIBS
Partner in Payments

9, 35, 36,
38, 42, 45

413

86
M 2020
08091

09/11/2020 177031 IOANA-ALEXANDRA
BURLACU

WALDMASTER
SPALATORIE DE
COVOARE

37 416

87
M 2020
08199

12/11/2020 177052 VOILA AS S.R.L. HOTEL BELVEDERE 41, 43, 44 416
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88
M 2020
08208

13/11/2020 176839 ANDRA-ELENA
MARTIN

DR. ELENA MARTIN
EM SCIENTIFIC
SKINCARE

3 417

08245
CHELUȚU 3, 14, 16,

18, 25, 28,
30, 32, 35,
38, 41

417

90
M 2020
08276

18/11/2020 176748 MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT

ÎNOATĂ CHELUȚU 3, 14, 16,
18, 25, 28,
30, 32, 35,
38, 41

429

91
M 2020
08278

18/11/2020 176749 MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT

HATZ 3, 14, 16,
18, 25, 28,
30, 32, 35,
38, 41

441

92
M 2020
08467

23/11/2020 176840 ARIADNA POPA ADI TRAVADI 16 453

93
M 2020
08480

09/03/2020 176772 ANGELINI HOLDING
S.P.A.

MY FAMILY PLACE 9, 35, 42 454

94
M 2020
08505

24/11/2020 176724 SC GIOVANI
CONSTRUCT SRL

GIOVANI
CONSTRUCT
impreuna sustinem
viitorul

35, 37 455

95
M 2020
08509

24/11/2020 177417 DANIEL-LIVIU
DICULESCU

gemevo 9, 10, 11,
28

456

96
M 2020
08553

25/11/2020 176841 BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI SA

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI

36 466

97
M 2020
08707

02/12/2020 177097 SC ACUBOND
FATADE SRL

ACUBOND
www.acubond.ro

6 467

98
M 2020
08781

04/12/2020 177528 SC INFODAT
DEVELOPMENT SRL

My Papuci 25, 35, 42 467

99
M 2020
08793

07/12/2020 176729 ANDREI BUNGHEZ School Nuggets 41 467

100
M 2020
08878

08/12/2020 177546 DDGAAS SRL Vinoteca Tohani 33 467

101
M 2020
08936

10/12/2020 176821 S.C.PROFI ROM
FOOD S.R.L.

profi LOCO 24/7 35 468

102
M 2020
08953

10/12/2020 176819 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

profi GO 24/7 35 471

103
M 2020
08954

10/12/2020 176820 S.C. PROFI ROM
FOOD S.R.L.

profi CITY 24/7 35 475

104
M 2020
09018

14/12/2020 176842 PRIMONET RO SRL tuburiaparate by
Primonet

9, 16, 25,
28, 34, 35,
42

479

105
M 2020
09019

14/12/2020 176678 ANDRAS JOZSEF
ANDRAS

about HAIR 35, 44 480

106
M 2020
09066

31/12/2020 177536 S.C. HCR S.R.L. FAMILY ADVENTURE
PARK

16, 18, 20,
28, 29, 32,
33, 40, 42,
43

481

18/11/2020 176747 MEDIAPRO MUSIC
ENTERTAINMENT
SRL
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107
M 2020
09083

15/12/2020 177260 ERP TARGU MURES
S.R.L.

plaza M SHOPPING
MALL

35, 36, 41 482

108
M 2020
09089

16/12/2020 176843 ROBRANDS HUB
S.R.L.

BRANDS HUB 25, 35 483

109
M 2020
09096

16/12/2020 177060 CATALIN-GHEORGHE
MOCANU

GKAT 16, 35, 40 483

110
M 2020
09140

17/12/2020 177498 PAGINA DE
PSIHOLOGIE SRL

PAGINA DE
PSIHOLOGIE

16, 35, 41 484

111
M 2020
09158

18/12/2020 176844 ADSERV SRL AdNatura QUERCETIN
98 COMPLEX

5 485

112
M 2020
09302

22/12/2020 177582 ELIT SRL Salam de Vară Uscat
Plin De Carne elit
ALEGE AUTENTIC
ALEGE

29, 35 485

113
M 2020
09423

30/12/2020 176699 SC ALEPH MEDIA
SRL

cine intră în istorie 35, 38, 41 486

114
M 2020
09426

30/12/2020 176698 SC ALEPH MEDIA
SRL

FINI Sunt! 35, 38, 41 488

115
M 2020
09429

30/12/2020 176712 SC ALEPH MEDIA
SRL

CINEMALEPH 35, 38, 41 490

116
M 2020
09430

30/12/2020 176703 SC ALEPH MEDIA
SRL

SEVERINE 35, 38, 41 491

117
M 2021
00003

03/01/2021 177068 ANAX ORTHOPEDICS
SRL

INSTITUTUL
GENUNCHIULUI

44 493

118
M 2021
00011

11/01/2021 176791 STELIAN RADU MÂRJACU 39, 41, 43 494

119
M 2021
00020

05/01/2021 177390 SC CONTEGO
INVESTMENT GROUP
SRL

CISMIGIU 32 495

120
M 2021
00033

05/01/2021 176732 MESTER MEDIA SRL ROCHARGE 35, 41 495

121
M 2021
00133

11/01/2021 176845 LUCIAN MARIUT IFL IDEAL FEROLUC
șuruburi și accesorii
mobilă Fixeaza-ți
idealul!

6, 20 496

122
M 2021
00148

11/01/2021 177258 GHEORGHE-SORIN
MIHALI

DENTAL CONCEPT by
Dr.Mihali

41, 44 496

123
M 2021
00165

12/01/2021 177255 HUMANS COFFEE
SHOP SRL

HUMANS COFFEE
SHOP

43 497

124
M 2021
00170

12/01/2021 177259 AFFICHE DIGITAL
PRINTING SRL

AFFICHE DIGITAL
PRINTING

40 497

125
M 2021
00175

12/01/2021 177409 CREATIV
CONSTRUCT TIM
S.R.L.

CREATIV TIM 37 498

126
M 2021
00179

12/01/2021 176722 ALI CHRAIF DARUL
FERMIERULUI
PREPARATE CU
SUFLET

29, 30, 31,
43

498
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127
M 2021
00180

12/01/2021 177367 DR.BOBORODEA
VIOREL-OVIDIU
- PRESTARI
SERVICII MEDICALE
OBSTETRICA
GINECOLOGIE

OBGyn Clinic Dr
Boborodea

10, 35, 41,
42, 44

499

128
M 2021
00216

18/01/2021 176846 VLAD LUCIAN
MANOLACHE

TRUPA ZERO 41 505

129
M 2021
00239

14/01/2021 176676 VIDAR GUARD SRL VIDAR GUARD 45 505

130
M 2021
00257

15/01/2021 177403 IOAN BELCOTĂ bp belcotă production
STORY IN FRAME

35, 38, 41 506

131
M 2021
00280

18/01/2021 176707 DUMITRESCU
SIMONA GEORGIANA
PFA

O LASH 3, 44 508

132
M 2021
00289

18/02/2021 177265 VALENTINA
ALEXANDRA
GEORGESCU

Alexandra V 35 508

133
M 2021
00311

02/02/2021 176683 POSH BABY BRANDS
SRL

POSH Posh Baby
Brands Showroom
ALL IN THE NAME OF
OUR CHILDREN

35 509

134
M 2021
00312

18/01/2021 177256 ALEXANDRA-
CRISTINA ROŞU

SINGURENI MANOR 39, 41, 43 509

135
M 2021
00365

20/01/2021 177314 REMOTE2ALL
SOLUTIONS SRL

9, 16, 28,
36, 37, 38,
41, 42, 43

510

136
M 2021
00367

20/01/2021 177327 MEGANOVA S.R.L. yamma 30, 35, 39,
43

511

137
M 2021
00368

20/01/2021 176817 MEGANOVA S.R.L. KASHO 41, 43 512

138
M 2021
00375

20/01/2021 176744 ARCO CENTER SRL ARCOCENTER 10, 16, 25 512

139
M 2021
00411

21/01/2021 177269 TIERGARTEN SV AG
SRL

MALTOSAN 32, 33, 35 513

140
M 2021
00412

21/01/2021 177271 TIERGARTEN SV AG
SRL

MALTOSAN NECTAR 32, 33, 35 514

141
M 2021
00417

21/01/2021 177046 FIA INTEGRA SRL PrimaDev 42 516

142
M 2021
00421

21/01/2021 177065 MARIA CORNEA Mystery Lives 16 516

143
M 2021
00422

21/01/2021 177066 MARIA CORNEA ELLA SCRISOAREA I 16 516

144
M 2021
00426

21/01/2021 177051 SC ADORRI
MANUFACTURING
SRL

brilio 14 516

145
M 2021
00427

21/01/2021 177272 IMPLANT EXPERT
DENTAL LAB SRL

DentaLab 44 517

146
M 2021
00439

21/01/2021 177041 DAN RAZVAN TUCA E CE TREBE 29, 30, 31,
32, 33, 35,
41, 43

517
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147
M 2021
00446

21/01/2021 177276 NICOLETA NEGURĂ Nicoleta Negură N.N 25 520

148
M 2021
00447

21/01/2021 177411 ZSOLT SAJGÓ GarageTrainer 41 521

149
M 2021
00449

21/01/2021 177275 ALEXANDRA-OANA
CUCU
LILIANA-VASILICA
CUCU

ia tricotată ŢINE DE
CALD, ROMÂNEŞTE.

25, 35 521

150
M 2021
00450

25/01/2021 176792 DOBROVAZNE SRL AGUU 28, 35 522

151
M 2021
00452

25/01/2021 177026 DOBROVAZNE SRL MAJAK 7, 9, 11, 35 525

152
M 2021
00454

21/01/2021 177318 METO
INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT
SRL

RikBo 9, 35 536

153
M 2021
00458

21/01/2021 177050 INSULA LENJERIEI
SRL

CASA MINUNATA 24, 35 537

154
M 2021
00461

26/01/2021 177420 MELONI CARE SRL Meloni 3, 11, 35 538

155
M 2021
00462

22/01/2021 177309 ALEXANDRA-SIMONA
DUMITRU

Purple Mosaic Design 35, 40 538

156
M 2021
00463

22/01/2021 177464 BIANCO GROUP SRL Uţa şi Ţoi 16, 28, 35 539

157
M 2021
00474

22/01/2021 176773 ROMBIOMEDICA SRL ROMBIOMEDICA
PARTENERIAT
PENTRU VIAŢĂ

35, 39 539

158
M 2021
00494

25/01/2021 177392 CHIPITA INDUSTRIAL
AND COMMERCIAL
COMPANY S.A.
(ACTIVAND SUB
DENUMIREA CHIPITA
S.A.)

7DAYS BAKE ROLLS
BRAN

29, 30 540

159
M 2021
00495

25/01/2021 177385 CĂTĂLINA-
FRANCESCA AXENTI

Ti AMO 32, 33 540

160
M 2021
00522

25/01/2021 177372 DECI SE POATE SRL PACIENTUL 2.0 35, 38, 41 541

161
M 2021
00523

25/01/2021 177368 RAMELY SRL RAMELY 20, 35, 37,
39

544

162
M 2021
00524

25/01/2021 177369 RAMELY SRL ramely Producător de
mobilă

20, 35, 37,
39

546

163
M 2021
00532

26/01/2021 176695 REVERA
INDEPENDENT SA

SENIOR CITY 43, 44 549

164
M 2021
00544

26/01/2021 177358 MIHAI MIHU 35, 41, 42 550

165
M 2021
00552

26/01/2021 177370 RADU VASILE FLUPEC Hydraulics &
Pneumatics

1, 7, 12,
17, 35, 37

550

166
M 2021
00553

26/01/2021 177371 RADU VASILE VF VARITEC Fluid 1, 7, 12,
17, 35, 37

556
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167
M 2021
00559

27/01/2021 176774 SE-CURE
PHARMACEUTICALS
LTD.

BRIZ 5 561

168
M 2021
00577

27/01/2021 177278 S.C. CONCORDE
GRUP S.R.L.

BALADA MARKET 35, 36 561

169
M 2021
00595

27/01/2021 177236 DOBROGEA BISCUIT
SRL

Merlin 30, 35, 39 562

170
M 2021
00596

27/01/2021 177237 DOBROGEA BISCUIT
SRL

Merlin 30, 35 562

171
M 2021
00609

28/01/2021 176710 COSMIN-DANIEL
DAVID

Raven group 11, 24, 25,
28, 35, 36

563

172
M 2021
00613

28/01/2021 176776 CERTION SRL CERTION Property
Developers

35, 36, 43 575

173
M 2021
00615

28/01/2021 176757 DMT SMART INVEST
SRL

Neira 35 576

174
M 2021
00616

28/01/2021 176777 CERTION SRL GALILEO SUMMER
RESORT &
RESIDENCES

35, 36, 43 576

175
M 2021
00617

28/01/2021 176778 CERTION S.R.L PLAI DE CODRU 35, 36, 43 577

176
M 2021
00619

28/01/2021 176779 CERTION S.R.L PLAI DE SOARE 35, 36, 43 578

177
M 2021
00621

28/01/2021 176717 ELECTROGLOBAL SA Electroglobal certified
for the future

6, 7, 9, 11 579

178
M 2021
00623

28/01/2021 176780 CERTION S.R.L PRIVAS 35, 36, 43 580

179
M 2021
00625

28/01/2021 176781 CERTION S.R.L VOGH 35, 36, 43 581

180
M 2021
00626

28/01/2021 177405 RAI CONCEPT
DESIGN S.R.L.-D.

HAIART 14, 25 582

181
M 2021
00631

28/01/2021 176771 ADAR GOLAD Porcuşorul Ghiţă 28 582

182
M 2021
00633

28/01/2021 177264 SERGIU-VLAD
FISCUTEAN

MAURI 18, 24, 25,
35

583

183
M 2021
00643

28/01/2021 177445 PROCOM PASCAL
SRL

VERO PROCOM
PASCAL

29 584

184
M 2021
00650

28/01/2021 176723 ROMTRUST
DISTRIBUTION S.R.L.

FRENY 5, 29, 30,
31, 32, 43

584

185
M 2021
00666

29/01/2021 177557 SC OVIDIU & CO
PROD SRL

30 585

186
M 2021
00668

29/01/2021 177049 ADRIAN DUTA CARAMICI 25 585

187
M 2021
00677

29/01/2021 176835 ANDREI CATALIN
POP

STARexpress THE
CONVENIENCE
STORE

35 585

188
M 2021
00679

29/01/2021 176715 JULIE'S BROWNIES
S.R.L.

TFB THE FUNNY
BRAND

16, 25, 28,
35, 40

586
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189
M 2021
00681

29/01/2021 176714 DAN-MIHAI
RĂDULESCU

20 + RĂDULESCU &
ASOCIAŢII CABINET
DE AVOCATURĂ &
MEDIERE EXPERT ÎN
LEGISLAŢIA MUNCII

45 587

190
M 2021
00685

29/01/2021 177336 SC IDEAL
CUSTOMER
RELATIONSHIP
MANAGEMENT SRL

WHITE WOLF
SUBTITLE LOREM
IPSUM

20, 24, 35 588

191
M 2021
00686

29/01/2021 177437 MENAROM S.R.L. MENAROM Cooking 21 588

192
M 2021
00693

29/01/2021 177233 CRISTIAN COSAT-
SEBE

el STUDIO STYLE
HAIR SKIN NAILS
STANDARD ÎN
FRUMUSEŢE

44 589

193
M 2021
00696

29/01/2021 176762 MEDICINAS SRL MEDICINAS TV 35, 38, 41 589

194
M 2021
00704

01/02/2021 177482 HOMA SRL G GARD VIU MINUNE 31, 35 591

195
M 2021
00718

01/02/2021 176736 TOOLS-MAG S.R.L. ZAFIT 6, 8, 9, 12,
16, 18, 28,
35

591

196
M 2021
00730

01/02/2021 177350 CRISTIAN - ŞTEFAN
FLEŞERIU
TIBERIU GÂNDILĂ
LUCIAN RĂULEA

LUMOS 43 613

197
M 2021
00731

01/02/2021 177349 RUXANDRA CHIŞ SARINNI 35 614

198
M 2021
00734

01/02/2021 177042 SWEETHEART
DESSERTS S.R.L.

Sweetheart
DESSERTS

30, 35 614

199
M 2021
00735

01/02/2021 176834 AG CAMO
INTERNATIONAL SRL

AG CAMO PASIUNEA
PRINDE VIATA

25, 35 615

200
M 2021
00736

01/02/2021 177330 FREMANTLEMEDIA
LIMITED
19 TV LIMITED

SuperStar România 9, 38, 41 616

201
M 2021
00738

01/02/2021 177241 GAMMAX IMPEX
S.R.L.

SEATTECH 20 617

202
M 2021
00742

01/02/2021 177493 BRAVO EUROPA SRL BRAVO EUROPA one
dedicated team

6, 19, 35,
37

617

203
M 2021
00745

01/02/2021 177509 PESCAMANIA SRL PESCAMANIA 22, 25, 28,
31, 35, 41

620

204
M 2021
00761

02/02/2021 176684 SERVE CEPTURA
SRL

3 PENTRU VINUL
ROMANESC

33 623

205
M 2021
00763

02/02/2021 177414 CARLA - ADELINA IŢU
FELICIA-ANCUŢA
COSTIL
VANESSA MÎNDRUŢ

HNK NIKTO BRAND 25 623

206
M 2021
00783

02/02/2021 177310 UNIVER
SZÖVETKEZETI ZRT

Univer Eros PISTA
ARDEI IUTE, TOCAT

29, 30 624
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207
M 2021
00784

02/02/2021 177311 UNIVER
SZÖVETKEZETI ZRT

Univer Edes ANNA
ARDEI DULCE,
TOCAT

29, 30 625

208
M 2021
00794

02/02/2021 177234 S.C. PIZZA
ZORELELOR SRL

pizzanteria 43 625

209
M 2021
00800

02/02/2021 177510 SARBU EMILIAN
RARES

RARA Construim
pentru Tine

35, 36, 37,
42, 43, 44

626

210
M 2021
00824

03/02/2021 176689 SMART VENDORS
SRL

nutty toys 28 632

211
M 2021
00835

03/02/2021 177511 SARBU EMILIAN
RARES

RARA LOGISTIC 37, 39, 42 632

212
M 2021
00861

04/02/2021 177351 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

OTOSTATIC 5 634

213
M 2021
00862

04/02/2021 177348 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

ROMPERVAC 4+ 5 635

214
M 2021
00863

04/02/2021 177346 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

SUPER KILLER 25T-
EC

5 635

215
M 2021
00864

04/02/2021 177347 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

PET-SPOT PLUS 5 635

216
M 2021
00865

04/02/2021 177353 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

PET-SPOT FORTE 5 635

217
M 2021
00866

04/02/2021 177352 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

VAMEX 5 636

218
M 2021
00867

04/02/2021 177345 SC FARMAVET SA DOOGIE JUNIOR 31 636

219
M 2021
00868

04/02/2021 177354 STRAUSS ROMANIA
SRL

DONCAFÉ 7, 9, 11,
29, 30, 32,
43

636

220
M 2021
00869

04/02/2021 177355 STRAUSS ROMANIA
SRL

DONCAFÉ 7, 9, 11,
29, 30, 32,
43

637

221
M 2021
00872

04/02/2021 177481 MARIUS CATALIN
BOLTASU
OVIDIU MIHAI
NEACSU

UZINA URBAN
COFFEE ROASTERS

30 638

222
M 2021
00875

04/02/2021 177328 VIITORPLUS -
ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE
DURABILA

Adoptă un copac! 36, 41, 44,
45

639

223
M 2021
00876

04/02/2021 177503 ANDREEA - LIANA
BUZEA

ECOASSIST 25, 35, 41,
42

639

224
M 2021
00878

04/02/2021 177329 VIITORPLUS -
ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE
DURABILA

VIITOR PLUS 36, 37, 40,
41, 44, 45

640

225
M 2021
00880

04/02/2021 176825 DANTE
INTERNATIONAL SA

beautyname 3, 35, 44 641

226
M 2021
00882

04/02/2021 176690 OPTINIFY SRL clingo 28, 35 643

227
M 2021
00883

04/02/2021 177401 ROXANA TOMA BEAUTYNAME BY
eMAG

3, 35, 44 643
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228
M 2021
00893

05/02/2021 177027 CT MAMAIA SMART
CONSULT SRL

toplist.ro 9, 35, 39,
43

645

229
M 2021
00909

05/02/2021 176828 BIO-SANTE S.R.L. Devirusan Aplica si
protejeaza

3, 5, 35 646

230
M 2021
00923

06/02/2021 176696 KONCERTO
PARTNERS SRL

KONCERTO partners 9, 42 647

231
M 2021
00941

08/02/2021 176721 OMNIA GUSTI SRL www.cofetareste.ro 30, 35 652

232
M 2021
00947

08/02/2021 177451 PLASTIC INJECT SRL PLASTIC INJECT 17 653

233
M 2021
00948

08/02/2021 177446 COPOU HOLDING
SRL

VLAD GALLERY 41 653

234
M 2021
00949

08/02/2021 177447 COPOU HOLDING
SRL

PENSIUNEA
EISENAU

43 653

235
M 2021
00957

08/02/2021 177029 SC DOCUDRAMA
SRL

ÎN CĂUTAREA
REVOLUȚIEI
PIERDUTE

41 653

236
M 2021
00959

08/02/2021 177344 ANATOMIKA COD
SRL

ANATOMIKA 16, 35 654

237
M 2021
00960

08/02/2021 177343 MPUC CREATIVE
BUSINESS SRL

BUCĂTĂRIME 35, 41, 43 654

238
M 2021
00963

10/02/2021 176716 ASOCIATIA
CULTURALA
CONTRASENS

TMCULT 41 655

239
M 2021
00964

08/02/2021 177421 I&I DIAMANT S.R.L. Anasta Crepe & Coffe 43 655

240
M 2021
00966

08/02/2021 176677 AUREL-ILIE
GHERMAN

SHOP LIKE A PRO 3, 7, 8, 9,
11, 21, 28,
35

656

241
M 2021
00968

08/02/2021 177232 SHARKENOMU SRL WORKZY 35, 42 661

242
M 2021
00983

09/02/2021 176725 PRACTIC S.A. PRACTIC 36 663

243
M 2021
00984

09/02/2021 177315 MONDOFIX, INC. FIX AUTO 37 663

244
M 2021
00994

09/02/2021 177379 IONEL BURTEA AMUR 33 664

245
M 2021
00995

09/02/2021 177380 ADRIAN-CLAUDIU
SÎNA

BIOAS PURE
Bucharest

35 664

246
M 2021
00996

09/02/2021 177382 ALEXANDRA
VORNICU

Taina Domnitei 29, 32 665

247
M 2021
01007

09/02/2021 176675 TEODORA TIRIBA Coffee Quest 30 665

248
M 2021
01008

09/02/2021 177391 CABINET DENTAIRE
MAG&C SPRL

MAG CABINET
DENTAIRE

44 665

249
M 2021
01011

10/02/2021 176768 ANTENA TV GROUP
SA

ARENA STARURILOR 9, 35, 38,
41, 42

666

250
M 2021
01012

10/02/2021 176807 KLINTENSIV S.R.L. BACTERIOSEPT 5 666
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251
M 2021
01013

10/02/2021 176803 KLINTENSIV S.R.L. NAPKLIN 5 667

252
M 2021
01014

10/02/2021 176806 KLINTENSIV S.R.L. DR. KLIN 5 667

253
M 2021
01015

10/02/2021 176813 KLINTENSIV S.R.L. VIRUKLIN 5 668

254
M 2021
01016

10/02/2021 176805 KLINTENSIV S.R.L. DR. SANITARY 5 668

255
M 2021
01017

10/02/2021 176814 KLINTENSIV S.R.L. DEZIKLIN 5 669

256
M 2021
01018

10/02/2021 176799 KLINTENSIV S.R.L. SEPTIPURE 5 669

257
M 2021
01019

10/02/2021 176800 KLINTENSIV S.R.L. KLINOPURE 5 670

258
M 2021
01022

10/02/2021 176811 KLINTENSIV S.R.L. DEZINOL 5 670

259
M 2021
01026

10/02/2021 177512 HOBBY HOME &
DECO SRL

LUNA HOME 20, 35 671

260
M 2021
01029

10/02/2021 177513 HOBBY HOME &
DECO SRL

Luna Home 20, 35 674

261
M 2021
01031

10/02/2021 176804 KLINTENSIV S.R.L. KLINOPRO 5 677

262
M 2021
01032

10/02/2021 176815 KLINTENSIV S.R.L. ALCHOSENSE 5 677

263
M 2021
01033

10/02/2021 176802 KLINTENSIV S.R.L. VIRUSEPT 5 678

264
M 2021
01034

10/02/2021 176812 KLINTENSIV S.R.L. SEPTOLIN 5 678

265
M 2021
01036

10/02/2021 176797 KLINTENSIV S.R.L. AEROSAN 5 679

266
M 2021
01037

10/02/2021 176808 KLINTENSIV S.R.L. KLINOWIPES 5 679

267
M 2021
01040

10/02/2021 176809 KLINTENSIV S.R.L. NEXTGUARD 5 680

268
M 2021
01041

10/02/2021 176801 KLINTENSIV S.R.L. KLINODIOL 5 680

269
M 2021
01047

01/04/1996 176847 Roma Systems, Inc. TONY ROMA'S 43 681

270
M 2021
01054

10/02/2021 177442 ANIVERSARII IMOB
CONSULT SRL

DR. CLEAN EXPERT
ÎN CURĂȚENIE ȘI
DEZINFECȚIE

37 681

271
M 2021
01066

10/02/2021 176826 DANTE
INTERNATIONAL SA

Alconnaisseur 35 681

272
M 2021
01071

11/02/2021 177422 ROBERT-GABRIEL
BRATU

JEALOUS 25 682

273
M 2021
01078

11/02/2021 177299 SAHPROD METEOR
SRL

SULTAN 29, 30 682

274
M 2021
01089

11/02/2021 176770 CLAUDIU-OCTAVIAN
PERA

BUCUREȘTI PRIN
OBIECTIV

41 683



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1478

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

275
M 2021
01094

11/02/2021 177476 S.C. DOI NEPOŢI
PROD S.R.L.

Doi Nepoți 29 683

276
M 2021
01097

17/02/2021 177253 VINIA TRAIAN
GROUP SRL

BECIUL
SIHASTRULUI

33, 35 684

277
M 2021
01100

11/02/2021 177439 SC ALEV INTERIORS
SRL

ALEV interiors instalații
de calitate

35, 37 685

278
M 2021
01115

12/02/2021 176688 NUTRIETIQUE SRL NutriEtique 44 686

279
M 2021
01116

12/02/2021 176794 MOTODISCOUNT.RO
SRL

MOTODISCOUNT 35 687

280
M 2021
01122

12/02/2021 177443 ELO Viață Nouă by Auchan 35 687

281
M 2021
01123

22/09/2016 176848 Roma Systems, Inc. TONY ROMA'S 43 688

282
M 2021
01128

15/02/2021 177320 DANESTAR DANESTAR TÂRGU
MUREȘ

30, 35 688

283
M 2021
01133

19/02/2021 176682 WOOBA DECO SRL WOOBA WOOD BEST
ART

11, 20, 28,
35

688

284
M 2021
01135

12/02/2021 177515 WOWIMB SRL WOW Imobiliare 35, 36, 37 689

285
M 2021
01138

13/02/2021 177514 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI
EGALITATE DE GEN -
A.L.E.G.

Festivalul Egalităţii de
Gen

35, 36, 41 691

286
M 2021
01139

14/02/2021 177555 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI
EGALITATE DE GEN -
A.L.E.G.

ȘiEuReușesc 35, 36, 38,
41, 43, 45

695

287
M 2021
01143

14/02/2021 176767 S.C. FITERMAN
PHARMA S.R.L.

SINDOPLAST 3, 35 700

288
M 2021
01144

15/02/2021 177516 ASOCIATIA PENTRU
LIBERTATE ȘI
EGALITATE DE GEN -
A.L.E.G.

#ŞIEUREUŞESC 35, 36, 38,
41, 43, 45

701

289
M 2021
01148

15/02/2021 177243 ADRIAN COSMIN
ZARIF

Life Style Zone 38, 41 706

290
M 2021
01151

15/02/2021 176783 INTACT MEDIA
ADVISORS SRL

IMA INTACT MEDIA
ACADEMY

9, 16, 35,
38, 41, 42,
44

706

291
M 2021
01154

15/02/2021 177063 DIMITRIOS XENOS MedIn 35, 44 707

292
M 2021
01155

15/02/2021 177064 DIMITRIOS XENOS MedIn 35, 44 708

293
M 2021
01170

15/02/2021 177479 SC APEMIN ZIZIN SA zizin ÎN ARMONIE CU
TINE

5, 32 708

294
M 2021
01171

15/02/2021 177478 LIVIA BORDEA NEBUN by Cătălin
Bordea

33 709
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295
M 2021
01172

15/02/2021 176750 ASOCIATIA SOCIO-
CULTURALA LOKSI
BLUES-CAFE
ASOCIATIA
FOSZERVEZO
EGYESULET

Korona Rádió 35, 38, 41 709

296
M 2021
01174

15/02/2021 176751 ASOCIATIA SOCIO-
CULTURALA LOKSI
BLUES-CAFE
ASOCIATIA
FOSZERVEZO
EGYESULET

Korona TV 35, 38, 41 711

297
M 2021
01176

15/02/2021 177298 CMC ONLINE MALL
SRL
CRISTI DANIEL
COMNEA

CMC 35 712

298
M 2021
01177

15/02/2021 177363 MODERN
RESIDENTIAL
ADMINISTRATION
SRL

MODERN
RESIDENTIAL
ADMINISTRATION

36 713

299
M 2021
01178

15/02/2021 177569 ADRIAN-IONEL
MIHALCEA

Fixist HAIR STUDIO 44 713

300
M 2021
01180

15/02/2021 177473 EXTRAMALL
INTERNATIONAL
GROUP SRL

WeekEnd în Familie 41 714

301
M 2021
01181

15/02/2021 176816 AGROALPIN
LOGISTIC SRL

ECODACIA 29, 31, 32 714

302
M 2021
01183

15/02/2021 177028 SPIRIDON
ALEXANDRA-ALICE
PFA

Alice în Țara
Legumelor

29, 30, 35 719

303
M 2021
01185

15/02/2021 176760 DURBAC MEDICAL
TECH SRL

DELTA Clinic Dent
health and science
Zâmbește mai mult!

41, 44 719

304
M 2021
01187

16/02/2021 176681 SC MAXIM TEXTIL
SRL

MAXIM TEXTIL 24, 40 720

305
M 2021
01190

16/02/2021 176793 S.C. CAFE STORY
S.R.L.

Coffe Story 30, 43 720

306
M 2021
01195

16/02/2021 177388 SC JUDY CREATIVE
STUDIOS SRL

JUDIOS 20 721

307
M 2021
01199

16/02/2021 177532 APICOLA PASTORAL-
GEORGESCU SRL

NATERRA 3, 5, 29,
30, 32

721

308
M 2021
01202

16/02/2021 176785 IOSIF BALINT + BALINT 3, 5 722

309
M 2021
01204

16/02/2021 176786 IOSIF BALINT B BALINT PRODUCTS 3, 5 722

310
M 2021
01213

16/02/2021 177480 OVIDIU HUŢANU BADA BING
RESIDENCE

43 723

311
M 2021
01214

16/02/2021 177032 SC VERTICAL
DECOR SRL

Insula de Perdele,
Draperii, Jaluzele si
Rolete

24 723
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312
M 2021
01215

16/02/2021 177477 INFOSEC CENTER
SRL

AgKultur 9, 35, 42 723

313
M 2021
01217

16/02/2021 177517 FILIP AGRI
BUSINESS SRL

Filip AGRIBUSINESS 35, 39, 44 724

314
M 2021
01221

16/02/2021 177025 STEFAN HANC H HANC 3 728

315
M 2021
01223

22/02/2021 177545 JAPAN TOBACCO
INC.

BELONG ANYTIME
TIME TO BE LONG
BELONG TO NOW
AMAZING FANTASTIC
UNEXPECTED

34 738

316
M 2021
01227

17/02/2021 177248 DASK COSMETICS
S.R.L.

DASK Different
Approach to Skincare

3, 5, 35 738

317
M 2021
01228

17/02/2021 176789 STOICA C TUDOR
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

somnoroși 41 739

318
M 2021
01230

17/02/2021 177067 OLGA FLORENTINA
GUDYNN
CĂTĂLIN
CONSTANTIN
GUDYNN

OLGA GUDYNN
ȘCOALA VIITORULUI

41 739

319
M 2021
01234

17/02/2021 177341 VITICOLA SA ARGOS 33 740

320
M 2021
01238

17/02/2021 177325 T&T CONSULTING
2001 SRL

TT & CONSULTING 35, 37, 38,
42

741

321
M 2021
01239

17/02/2021 177045 SC ENERGO CON
GRUP SRL

SUNNYON 11 741

322
M 2021
01240

17/02/2021 177454 MASSIMO PLUS SRL JoyBek 18, 25, 35 741

323
M 2021
01242

17/02/2021 177410 KRIMELTE OÜ BOXER 17 742

324
M 2021
01243

17/02/2021 176730 COSMIN POPA
DRAGHIA

PROPORZIONI
OTTIMALI

35, 43 742

325
M 2021
01246

17/02/2021 176687 ELECTRONIC LIVE
SRL

AUTO-VOX 9, 35 744

326
M 2021
01251

17/02/2021 177450 AKTIV-POWER SRL FORJA tools 4, 7, 8, 9,
11

747

327
M 2021
01268

18/02/2021 176849 SC DECORES IMAGE
EVOLUTION SRL

DECORESILK 16, 25, 40 747

328
M 2021
01276

18/02/2021 176756 ATLAS INTEGRATED
TECHNOLOGIES SRL

atlas 38, 41, 42,
44

748

329
M 2021
01277

18/02/2021 177456 GYMONE SRL Gym One 35, 41 748

330
M 2021
01278

22/02/2021 176850 MIRCEA GEORGE
NUTU

KIDS SOCIETY 25 749

331
M 2021
01279

18/02/2021 177383 CAT MUSIC SRL TRU MORNING 41 750

332
M 2021
01280

23/02/2021 176754 SC INDUSTRIAL EXIM
GROUP SRL

INDUSTRIAL
Exim Group
PROFESSIONAL AND
PRECISE

7 751
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333
M 2021
01282

24/02/2021 176851 AERO SKY CONSULT
SRL

Airplate 43 751

334
M 2021
01285

18/02/2021 177270 MEDIMA HEALTH S.A. Medima 44 751

335
M 2021
01287

18/02/2021 177061 TERMINAL FASHION
SRL

TERMINAL OF
FASHION TOFF.RO

35, 42 752

336
M 2021
01299

18/02/2021 177235 HYPER BNDF SRL TREI IZVOARE 32 752

337
M 2021
01300

18/02/2021 176822 DANTE
INTERNATIONAL SA

BEAUTYNAME 3, 35, 44 753

338
M 2021
01301

18/02/2021 176823 DANTE
INTERNATIONAL SA

BEAUTYNAME BY
eMAG

3, 35, 44 754

339
M 2021
01302

18/02/2021 176824 DANTE
INTERNATIONAL SA

BN By eMAG 3, 35, 44 756

340
M 2021
01310

19/02/2021 177475 ANTENA TV GROUP
SA

ANTENA GROUP 9, 16, 35,
38, 41, 42

757

341
M 2021
01331

22/02/2021 177493 SC ASTON COM SA Alizee Pro - Flux de
aer laminat

11 758

342
M 2021
01333

19/02/2021 176735 CONTASK TEAM SRL
IULIAN LIVIU
BASCHIR

ConTask 9, 42 758

343
M 2021
01341

19/02/2021 176852 MARIO CAFFE ITALIA
SRL

Aroma Caffe 35 759

344
M 2021
01343

19/02/2021 176788 SC GBR PROJECTS
SRL

NOMAD CAR WASH 35, 37 759

345
M 2021
01347

19/02/2021 177540 JT INTERNATIONAL
SA

LD QUALITY+ 34 761

346
M 2021
01348

19/02/2021 177539 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

HAUTE COUTURE LA
MAGNIFIQUE

3 761

347
M 2021
01350

19/02/2021 177538 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

HAUTE COUTURE
L'INGENUE

3 761

348
M 2021
01351

19/02/2021 177537 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

HAUTE COUTURE LA
DESIRABLE

3 762

349
M 2021
01354

19/02/2021 177238 ROMATEC
PACKAGING SRL

PERLA CIUCAȘULUI 32 762

350
M 2021
01358

21/02/2021 177444 TECH GRID SRL TOO GOOD FOR
SCHOOL

16, 18, 25,
28, 35

762

351
M 2021
01363

22/02/2021 176853 SC RUGNIS GROUP
SRL

R RUGNIS group 39 763

352
M 2021
01364

22/02/2021 176694 BORA SECURITY SRL BORA SECURITY 45 763

353
M 2021
01366

01/03/2021 176854 ASOCIATIA ACCEPT BUCHAREST PRIDE 16, 35, 41 764

354
M 2021
01369

22/02/2021 177553 PAUL MARIAN
PETRIA
SIMONA CAMELIA
VAICAR

24/7 Smart Express 35 764

355
M 2021
01374

22/02/2021 176855 SPARTAN SECURITY
DIVISION S.R.L.

SPARTAN SECURITY
DIVISION

45 765
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356
M 2021
01376

17/03/2021 176856 NOIR BIO
COSMETICS S.R.L.

CN CHRISTINE NOIR
Beauty by nature

3 766

357
M 2021
01379

22/02/2021 176857 GEORGIA - CARLA
WALTNER

RADA 41, 44 766

358
M 2021
01381

22/02/2021 176858 DANIELA-VIORICA
BRIGGS

CHINESE GARDEN 35, 43 767

359
M 2021
01382

22/02/2021 177313 EQUILIBRIUM ART
SRL

ilfy 20, 21, 35,
42

767

360
M 2021
01384

22/02/2021 177487 CABINET MEDICAL
DR. MERTESCU
ELISABETA S.R.L.
G-SKIN EXQUISITE
MED S.R.L.

G-skin 44 771

361
M 2021
01385

22/02/2021 177499 VASILE BARCAN Vasilica Cozonac
Cozonaci cu suflet

30 771

362
M 2021
01386

22/02/2021 176679 V4 SUPPORT
DEFEND SRL

V4 SUPPORT
DEFEND

45 772

363
M 2021
01387

22/02/2021 176859 CLASS PLAST
PACKAGING
INDUSTRY SRL

CLASS PLAST 16 772

364
M 2021
01392

22/02/2021 176860 MIHAI MARIUS
MANTA

MOLNAR 29 773

365
M 2021
01393

22/02/2021 177563 MONDO - CARP
PRODIMPORT-
EXPORT SRL

Pui de Somn 20, 24 773

366
M 2021
01394

22/02/2021 177468 SUDREZIDENTIAL
REAL ESTATE S.R.L

JURNAL IMOBILIAR
cu Ramona Ganea

35, 38 774

367
M 2021
01395

22/02/2021 176861 SC CENTRO GROUP
PROFESIONAL TM
SRL

C CONCENTRO
COSMETICS
& CLEANING
SOLUTIONS
WWW.CONCENTRO.RO

3, 35, 42 777

368
M 2021
01396

22/02/2021 176862 SC CENTRO GROUP
PROFESIONAL TM
SRL

C CONCENTRO
COMPLETE
WASHING SYSTEMS
WWW.CONCENTRO.RO

3, 35, 37,
42

777

369
M 2021
01399

22/02/2021 176746 ACCES AUTO
TRADING SRL

DANUBIANA 12 778

370
M 2021
01402

22/02/2021 177533 DOBROGEA GRUP
SA

Dieta 30, 35 778

371
M 2021
01403

22/02/2021 177561 DOBROGEA GRUP
SA

Dieta 5, 30, 35 779

372
M 2021
01406

22/02/2021 176863 THK THEO KITE
THEODOR IONASCU

AnDum 35 779

373
M 2021
01411

23/02/2021 176864 MANPRES
DISTRIBUTION SRL

MANPRES
abonamente la ziare si
reviste

35, 39 780

374
M 2021
01413

23/02/2021 176865 ECATERINA-
ANDREEA IACOB

Hotel Volo 43 780

375
M 2021
01414

23/02/2021 176866 MIHAI-BOGDAN
DIACONU

Trattoria Amore 43 780
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376
M 2021
01424

23/02/2021 177317 SC ANTIBIOTICE S.A. Fluxiv supliment
alimentar contribuie la
sănătatea circulației
vasculare Nutriensa

3, 5 781

377
M 2021
01426

23/02/2021 177455 KORONA FIGHT
SPORTS SRL

Ko.Ro.Na REALTY 36, 37 781

378
M 2021
01428

23/02/2021 176867 BOGDAN GASPAR pesleau.ro 38 782

379
M 2021
01429

23/02/2021 177095 SC GELOMIN SRL GELOMIN 31 782

380
M 2021
01433

23/02/2021 176868 S.C. TOP TEA
COMPANY S.R.L.

LIVADA CU CEAI 35 783

381
M 2021
01438

23/02/2021 176795 ICONTAX SMART ICONTAX SMART
ACCOUNTING

35 783

382
M 2021
01439

23/02/2021 176869 STUPARUL PUNCT
RO SRL

Podișor 5, 31 784

383
M 2021
01440

23/02/2021 176870 ROM CABLU SRL ROMCABLU 9 784

384
M 2021
01441

23/02/2021 177495 EMILIA NAOME
BOŞTIOG
DANIEL BOŞTIOG

DEMALIS 25 785

385
M 2021
01442

23/02/2021 177268 BUG MARKETING
SRL

Ina Gospodina 35, 38, 41,
42

785

386
M 2021
01443

23/02/2021 177497 RAMONA-MIHAELA
VARTOLOMEI

RAMELLE 25, 35 788

387
M 2021
01444

23/02/2021 177496 STRAUSS ROMANIA
SRL

MOMENTUL TĂU
DONCAFÉ INSTANT
CREMOS ŞI AROMAT

7, 9, 11,
29, 30, 32,
43

789

388
M 2021
01446

23/02/2021 176871 LIBELO PLUS SRL Libelo 9, 41 790

389
M 2021
01447

23/02/2021 176872 BUNELU FACTORY
SRL

LA BUNELU' 29 790

390
M 2021
01451

23/02/2021 177356 RALUCA - CRISTINA
NICOLAE

Naturawl 35, 38, 41 791

391
M 2021
01452

23/02/2021 176873 S.C.
AGROINDUSTRIALA
BUCIUM

INSPIRA 33 793

392
M 2021
01455

23/02/2021 176874 MEAT YOU
LITVINENCO SRL

Meat You Jerky FOOD
FOR FRIENDS!

29, 43 793

393
M 2021
01456

23/02/2021 176875 GRAFFITI PUBLIC
RELATIONS SRL

meaning + 9, 16, 35,
41, 42

794

394
M 2021
01460

23/02/2021 176765 CLAUDIA-ROXANA
BOGHEAN
VILARINA-MARY
PETRE

Vyro RAW & VEGAN
BISTRO

29, 30, 31,
32, 43

795

395
M 2021
01462

24/02/2021 176876 BOGDAN ANDREI
NECHITA

BAUMAG 35 796

396
M 2021
01466

24/02/2021 175730 PICOFARM SRL PIGOLINO 29, 35 797
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397
M 2021
01468

01/03/2021 176877 ALPHA BANK
ROMANIA SA

Alpha Pay Online 16, 35, 36,
38, 42, 45

797

398
M 2021
01471

24/02/2021 175726 VIVACY COMIMPEX
SRL

VIVACY LEATHER 37 798

399
M 2021
01472

24/02/2021 175963 INTER CONECTER
SRL

Book of Love Finezza
FINE CHOCOLATE

30, 35 799

400
M 2021
01476

24/02/2021 177584 SC PASTELLINI ZNOB
SRL

PASTELLINI
HOMEMADE PASTA

43 799

401
M 2021
01479

24/02/2021 177591 MIDAR GROUP SRL MONTANA DE POST 30 799

402
M 2021
01482

24/02/2021 177566 COSMO PHARM
S.R.L.

goodcare by COSMO
PHARM

3, 5 800

403
M 2021
01483

24/02/2021 177567 COSMO PHARM
S.R.L.

goodremedy by
COSMO PHARM

5 800

404
M 2021
01484

24/02/2021 176878 COMITETUL OLIMPIC
SI SPORTIV ROMAN

SPORTUL SE JOACĂ 41 800

405
M 2021
01487

24/02/2021 177568 COSMO PHARM
S.R.L.

goodhealth by COSMO
PHARM

5, 32 801

406
M 2021
01488

24/02/2021 177360 CBA PARTNERS SRL ALIANȚA LOCAL 29, 30, 32,
35, 39, 43

801

407
M 2021
01489

24/02/2021 176879 AVANPOST
PRODUCTION SRL

BEST IN GLASS 41 804

408
M 2021
01490

24/02/2021 176936 AVANPOST
PRODUCTION SRL

NOROC! 41 804

409
M 2021
01493

24/02/2021 177394 IN MEMORIAM S.R.L. IN MEMORIAM
ORADEA

35, 39, 45 805

410
M 2021
01495

24/02/2021 176880 VINCOM
DISTRIBUTION SRL

Acord 34 805

411
M 2021
01496

24/02/2021 176881 VINCOM
DISTRIBUTION

STONE 34 806

412
M 2021
01497

24/02/2021 176882 BUENO LACT SRL BUENO LACT 29 806

413
M 2021
01499

25/02/2021 176883 CRISTINA TEODORA
BUCUR

Cristina Bucur Cooking 20, 21, 35 806

414
M 2021
01500

25/02/2021 176884 ADRIAN-RADU
CHETA

La Naşu 33, 35, 37,
43

807

415
M 2021
01501

25/02/2021 177504 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

TUBE FILTER FOR
A CONSISTENT
DELIVERY

34 807

416
M 2021
01502

25/02/2021 177059 SERGIU-GEORGE
IGNĂTESCU

Café Inés CAFÉ CON
AMOR

30, 35, 43 808

417
M 2021
01505

25/02/2021 176885 VIS CONSTRUCT SRL atelier DULCE
AMARUI PRAJITURI
RAW VEGAN

30 808

418
M 2021
01506

25/02/2021 176753 ALEXANDRU-CEZAR
DOAGĂ

CICLO 35, 39 809

419
M 2021
01512

25/02/2021 177531 SC DAVER AMBIENT
SRL

DAVER AMBIENT 11 809

420
M 2021
01513

25/02/2021 176886 FACILITY DISTRIB SfS CHEMICALS 1, 3, 5, 35 810
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421
M 2021
01514

25/02/2021 176887 MARIUS BOGZOIU
ROXANA-ANDREEA
BOGZOIU

PIZZACITTÀ honest
pizza & panini

43 815

422
M 2021
01515

25/02/2021 176888 SC BAMBUS SRL Secretul lui Bachus 33 815

423
M 2021
01516

25/02/2021 176889 MILLENIUM PRO
DESIGN SRL

FIRST CLUB
REWARDS FOR
THE ABSOLUTE
TRAVELER

9, 35, 36,
39, 42, 43

815

424
M 2021
01517

25/02/2021 177534 RUD INVEST
CONSTRUCT SRL

SOUNDPEATS 9, 28 816

425
M 2021
01521

25/02/2021 176890 SC DAVER AMBIENT
SRL

DAVER 11 817

426
M 2021
01522

25/02/2021 177522 KT & G
CORPORATION

ESSE BLACK 34 817

427
M 2021
01523

25/02/2021 177521 KT & G
CORPORATION

PINE BLACK 34 817

428
M 2021
01530

26/02/2021 177474 SC REINFORCE
PROTECT TEHNIC
SRL

RFPRO calitatea
înseamnă putere

9, 35, 37 818

429
M 2021
01531

26/02/2021 177316 SAMSON SECURITY
SRL

SAMSON SECURITY 45 818

430
M 2021
01532

26/02/2021 177583 IOSIF-NICOLAE
MOLNAR

KAFFEROMA
PASSIONE
ESPRESSO

35, 38 819

431
M 2021
01534

26/02/2021 176891 DETECTORS ALERT
SYSTEM S.R.L.

DETECTORS ALERT
SYSTEM

45 819

432
M 2021
01535

26/02/2021 176892 ANDREI-NICOLAE
TOMESCU

roots .farm 9, 35, 38,
41, 42, 45

820

433
M 2021
01536

26/02/2021 176893 LOTUS 95
COSMETICS SRL

ENDORPHIN ACTIVE 3 821

434
M 2021
01537

26/02/2021 176894 ROMANIA
HYPERMARCHE SA

cora găteşte pentru
tine

29, 30, 35,
43

821

435
M 2021
01538

26/02/2021 176895 PALEX CONSTRUCTII
INSTALATII SRL

PALEX Constructii
Instalatii Built on top

37 822

436
M 2021
01539

26/02/2021 176896 LOTUS 95
COSMERICS SRL

HEMP 4 MEN 3 823

437
M 2021
01541

26/02/2021 176897 CRAMA TRACICA DOMENIUL
SEBASTIAN

33, 35 823

438
M 2021
01542

26/02/2021 176898 XELLA RO S.R.L. MACON 6, 19, 35,
37

824

439
M 2021
01543

26/02/2021 176899 CONSTANTIN EMILIA-
ANI INTREPRINDERE
INDIVIDUALA SRL

CEA Mai cea 3, 14, 25,
41, 44

825

440
M 2021
01544

26/02/2021 176900 XELLA RO S.R.L. MACON Smart
Standard

19, 35, 37 826

441
M 2021
01545

26/02/2021 176901 XELLA RO S.R.L. 6, 19, 35,
37

827

442
M 2021
01547

26/02/2021 176902 MIVA GENERAL
PROJECT SRL

Trei mustăţi bobiţe
pentru animăluţe

31 828
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443
M 2021
01548

26/02/2021 177425 ANDREI PAUL
BINDEA

Flori WOW 26, 31, 35,
44

828

444
M 2021
01549

26/02/2021 176903 SPECTRUM CENTER
SRL

eSPC 19, 35, 39,
42

829

445
M 2021
01552

26/02/2021 176904 OPTIONALSIX SRL SEKLER TRAVEL 16, 35 830

446
M 2021
01557

26/02/2021 177580 SC VIKINGPROFIL
SRL

TVP 150 6 831

447
M 2021
01559

26/02/2021 176905 XTRA EXPO SRL CORTINA GATE 35, 43 831

448
M 2021
01560

26/02/2021 177333 ILEANA-FLORENTINA
DOUGLAS-CRĂCIUN

THE FACE 3, 10, 44 831

449
M 2021
01561

26/02/2021 176906 SC JDC
DISTRIBUTION SRL

MAGAZINE DE NOTA
10

35 832

450
M 2021
01564

26/02/2021 176907 ECO LIFE STYLE
S.R.L.

ECO LIFE STYLE
reciclati, nu aruncati!

1, 4, 19,
39, 40

832

451
M 2021
01565

26/02/2021 176908 TAMSIRA CXV
SERVICE SRL

ARISMAT 35, 37, 39,
40, 41, 42

833

452
M 2021
01566

26/02/2021 176909 MEDICINAS SRL ro1.ro 9, 16, 35,
38

834

453
M 2021
01567

26/02/2021 176810 LLIW COFFEE SRL LLIW 16, 21, 30,
32, 35

835

454
M 2021
01579

01/03/2021 176910 BOGDAN-
ALEXANDRU
IONESCU
IOAN SZAKACS

WPowertech SYSTEM 7, 35, 37,
40

843

455
M 2021
01581

01/03/2021 177588 DIFINE PR SRL DIFINE PR 35 844

456
M 2021
01585

01/03/2021 176911 ALEXANDRU - MIHAI
RADULESCU

funky tattoo 35, 43, 44 844

457
M 2021
01589

01/03/2021 176912 MITSUBISHI JIDOSHA
KOGYO KABUSHIKI
KAISHA

PAJERO 12 845

458
M 2021
01590

01/03/2021 177406 SPECIAL STORY &
STARS S.R.L.

S23 STORY 23 MORE
THAN STORIES

35, 41 846

459
M 2021
01594

01/03/2021 176913 SC REAL ESTATE
SRL

19, 20, 21,
27, 35, 36,
37, 39, 40,
42, 43

847

460
M 2021
01595

01/03/2021 176914 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA 42 859

461
M 2021
01596

01/03/2021 176915 SC SOSTENIA SRL SOSTENIA 42 860

462
M 2021
01598

01/03/2021 176916 SC REAL ESTATE
SRL

19, 20, 21,
27, 35, 36,
37, 39, 40,
42, 43

860

463
M 2021
01599

01/03/2021 176917 SC REAL ESTATE
SRL

19, 20, 21,
27, 35, 36,
37, 39, 40,
42, 43

873
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464
M 2021
01600

01/03/2021 176918 SC REAL ESTATE
SRL

19, 20, 21,
27, 35, 36,
37, 39, 40,
42, 43

885

465
M 2021
01601

01/03/2021 176919 SC REAL ESTATE
SRL

19, 20, 21,
27, 35, 36,
37, 39, 40,
42, 43

898

466
M 2021
01602

01/03/2021 176920 SC REAL ESTATE
SRL

19, 20, 21,
27, 35, 36,
37, 39, 40,
42, 43

910

467
M 2021
01603

01/03/2021 177570 SC ION MOS SRL CUISINE EXPERT 3, 16, 21,
29, 31

922

468
M 2021
01604

01/03/2021 177571 SC ION MOS SRL 3, 16, 21,
29, 30, 31

931

469
M 2021
01606

22/03/2021 176921 TEODOR-CRISTIAN
RADA

helloJets 9, 35, 36,
39, 42, 43

941

470
M 2021
01607

01/03/2021 177273 TONICA FUDULU Spune-mi CUM! 38, 41 941

471
M 2021
01609

01/03/2021 176922 TEODOR-CRISTIAN
RADA

helloJets.com 9, 35, 36,
39, 42, 43

942

472
M 2021
01610

01/03/2021 177249 AUTOMOBILE TOP
SELECTION SRL

TOP SELECTION 35, 36, 38,
42

942

473
M 2021
01611

01/03/2021 176923 SERSIMO MARKET
S.R.L.

S SERSIMO 6, 11, 18,
20, 22, 28,
35

943

474
M 2021
01612

01/03/2021 177266 SALUMFICIO 22
BELLE COSE S.R.L.

22 BELLE COSE
Salumificio PREMIO
GUSTO

29 944

475
M 2021
01613

01/03/2021 176924 ANDREA-DENISSIA
NYEKI

R Reshape Studio 41 945

476
M 2021
01614

01/03/2021 176925 TENSA ART DESIGN
SRL

RABLA LA OCHELARI 9, 35, 44 945

477
M 2021
01621

02/03/2021 177300 IOANA-ANAMARIA-
VALERIA UNGUR

AGENDA
POMPIERULUI

41 946

478
M 2021
01622

02/03/2021 177263 MIHAELA BARBU SUCCESSFUL
LADIES

35, 41, 45 947

479
M 2021
01623

02/03/2021 176784 METGLASS
DISTRIBUTION SRL

METGLASS 6, 19, 35,
37

948

480
M 2021
01625

02/03/2021 176926 SC RAVLIUC DENTAL
CENTER SRL

Dr. Ravliuc DentPark 44 949

481
M 2021
01636

02/03/2021 176927 PRIME TELECOM Prime Business
Solutions

37, 38, 42 950

482
M 2021
01638

02/03/2021 176928 RADEN AUTO
INVEST SRL-D

SMART HEATER 7, 35 950

483
M 2021
01639

02/03/2021 176929 ARCADIA CONCEPT
SRL

ARCADIA CONCEPT 6, 19, 35,
36, 37, 42

950

484
M 2021
01640

02/03/2021 177404 SABINA DRĂGOI LOVE LOCK 35 951
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485
M 2021
01643

02/03/2021 176930 SC UPRISE
BUSINESS SRL

UPRISE CREŞTEM
ÎMPREUNĂ

35, 42 951

486
M 2021
01644

02/03/2021 176931 ALL NUTS SRL krontzy 29, 30 952

487
M 2021
01645

02/03/2021 177426 IOANA-ANDREEA
ROȘCA

THE VAST & THE
CURIOUS aer
proaspăt pentru minte

38, 41, 42 952

488
M 2021
01646

02/03/2021 176932 NICOLETA EMILIA
GRIGORE

STUDIO GITANE 21, 35 953

489
M 2021
01647

02/03/2021 176933 CLUB AVENTURA T-REX AVENTURA
PARC

6, 28, 35,
41, 43

954

490
M 2021
01648

02/03/2021 176934 MED.CO (MEDICAL
COMPANY) SRL

TELEMEDCO 35, 44 955

491
M 2021
01649

02/03/2021 176935 MED.CO (MEDICAL
COMPANY) SRL

telemedco 35, 44 956

492
M 2021
01654

02/03/2021 176937 AG RADIO HOLDING
S.R.L.

SOUNDIS 9, 16, 35,
38, 41, 42,
45

957

493
M 2021
01658

03/03/2021 176938 SC TONIK FOOD
EXPERT SRL

”La Dietă” 43 959

494
M 2021
01660

03/03/2021 176939 SC MINDSET
CREATIVE SRL

FAIN de ROMÂNIA 35, 41 960

495
M 2021
01662

03/03/2021 176709 VASILE POP HOTEL LUMIER 35, 43 960

496
M 2021
01663

03/03/2021 176940 SC ALCONOR
COMPANY SRL

DIEZ 31 961

497
M 2021
01664

03/03/2021 176941 SC ALCONOR
COMPANY SRL

Papion 31 961

498
M 2021
01665

03/03/2021 176942 SC ALCONOR
COMPANY SRL

NOOK 31 961

499
M 2021
01666

03/03/2021 176943 SC ALCONOR
COMPANY SRL

VitaMeat 31 961

500
M 2021
01667

03/03/2021 176944 SC ALCONOR
COMPANY SRL

ChaOS 31 962

501
M 2021
01672

03/03/2021 176949 SC BODANY PROD
SHOES SRL

BODANY PROD
SHOES PRODUCTIE
INCALTAMINTE

25 962

502
M 2021
01673

03/03/2021 177331 WHITE LAKE
KERESKEDELMI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

appia 29, 30, 32 962

503
M 2021
01674

03/03/2021 176950 IZOPICK S.R.L. IZOPICK 11, 19, 20,
35

963

504
M 2021
01676

03/03/2021 177453 CRAVCITECH SRL GĂLBENUȘ 16, 18, 20,
24, 25, 28,
35

964

505
M 2021
01679

05/03/2021 176951 SC VINCON
VRANCEA SA

SCEPTRUS BECIUL
DOMNESC

33, 35, 39 965



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

1489

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

506
M 2021
01680

03/03/2021 176952 CONSTANTIN
ALEXANDRU LUTAN

CĂSUŢA
RĂSTURNATĂ

41, 42 965

507
M 2021
01684

03/03/2021 176953 CORTEVA
AGRISCIENCE LLC

OXFORD 5 965

508
M 2021
01685

03/03/2021 177397 ALEXANDRU-
AURELIAN
ANDRONIC

Zweets 30 966

509
M 2021
01686

03/03/2021 176954 ATP TRUCKS
AUTOMOBILE SRL

ATP BUS 12 966

510
M 2021
01687

03/03/2021 176955 GRAPHIC TECH TURBO DOCTOR 37 966

511
M 2021
01688

03/03/2021 176956 META MANAGEMENT
TEAM SRL

META ESTATE
upgrade your wealth

16, 35, 36 967

512
M 2021
01692

03/03/2021 176731 GC INDOOR S.R.L. design radar 35, 42 968

513
M 2021
01695

04/03/2021 176957 INTER CONECTER
S.R.L.

DRACULA`S
DELICIOUS BITE
FINEZZA Dracula`s
delight, A bite you will
never forget!

30, 35 969

514
M 2021
01698

04/03/2021 176958 S.C. REIRA PLANT
S.R.L.

biotransilvania
MAGAZIN SANATOS

35 969

515
M 2021
01699

04/03/2021 176959 S.C. UMEX S.A. UMEX 39 971

516
M 2021
01703

04/03/2021 176960 CRISTIAN IOVA PLATINIUM SLOTS 41 971

517
M 2021
01704

09/03/2021 176961 S.C. TEKPAD
DISTRIBUTION S.R.L.

TEKPAD 9, 20, 35,
39

971

518
M 2021
01705

04/03/2021 176962 ASOCIATIA PUR SI
SIMPLU VERDE

PUR ȘI SIMPLU
VERDE

16, 35, 41,
42

979

519
M 2021
01707

04/03/2021 176963 ADAMA
MAKHTESHIM LTD.

FLO-CAPTAN 5 979

520
M 2021
01709

04/03/2021 176964 EFAYNRO SRL efayn.ro 35 980

521
M 2021
01710

04/03/2021 176965 SC OLEOMET-SA SRL uleiuri din VALAHIA
since 1994

29, 35 980

522
M 2021
01712

04/03/2021 176755 IONUT ALEXANDRU
BOANGIU

25, 35 981

523
M 2021
01713

04/03/2021 176966 ONE DREAM
SPECIAL SRL

DREAMSTOCK 21 981

524
M 2021
01719

04/03/2021 176967 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.

9, 35, 36,
39, 42

981

525
M 2021
01721

04/03/2021 176968 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY.

9, 35, 36,
39, 42

982

526
M 2021
01722

04/03/2021 176969 BLUE AIR AVIATION
S.A.

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

9, 35, 36,
39, 42

983

527
M 2021
01724

04/03/2021 176970 BLUE AIR AVIATION
S.A.

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY

9, 35, 36,
39, 42

984
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528
M 2021
01730

04/03/2021 176971 ROMANIAN
OBSTACLE
COURSE RACING
ASSOCIATION -
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ
DE SPORTURI CU
OBSTACOLE

SPORTURI CU
OBSTACOLE OCR.
NINJA. ADVENTURE
RACING

28, 41 985

529
M 2021
01739

09/03/2021 176972 PARLAPAN
RAZVAN GABRIEL -
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

PR BIROU
PROIECTARE ŞI
CONSULTANŢĂ ING.
PARLAPAN RĂZVAN
GABRIEL

37 986

530
M 2021
01742

05/03/2021 176973 SC PAMBAC SA PAMBAC BOGATĂ 30 986

531
M 2021
01743

05/03/2021 176974 S.C. EXQUISITE
S.R.L.

Exquisite 7 987

532
M 2021
01744

05/03/2021 176975 CONSTANTIN
AURELIAN ANDREI

TRIQ 9, 21 988

533
M 2021
01745

05/03/2021 176976 INFO WORLD S.R.L. info world
CONNECTING
HEALTHCARE

2, 9, 37,
38, 42

988

534
M 2021
01746

05/03/2021 176977 CONSTANTIN
AURELIAN ANDREI

AlaniE 9, 21 988

535
M 2021
01747

05/03/2021 176978 TSN PAN 2020 S.R.L. TIME 4 PIZZA Bakery 30, 39, 43 989

536
M 2021
01749

05/03/2021 176979 CONSTANTIN
AURELIAN ANDREI

Grosso 9, 21 989

537
M 2021
01750

05/03/2021 176980 CONSTANTIN
AURELIAN ANDREI

FERRÉT 9, 21 990

538
M 2021
01752

05/03/2021 176981 TRANSILVANIA FOOD
COMPANY

KASPERS 29, 30, 32,
33

990

539
M 2021
01757

05/03/2021 176982 CHILLI IDEAS SRL yourlogo 35, 42 991

540
M 2021
01762

08/03/2021 177312 ASOCIATIA
INTERNATIONALILOR
DE RUGBY -
ROMANIA

Asociatia
Internationalilor de
Rugby - Romania,
A.I.R.R.

41 991

541
M 2021
01763

05/03/2021 176983 RATUR TRANS SRL Cuptorul Lagunei 30, 35, 43 992

542
M 2021
01769

05/03/2021 177239 GRUPPO MARMI
IMPORT EXPORT
SRL

CAMPING CORNER
BY CRASTO

4, 35, 40 994

543
M 2021
01770

05/03/2021 177449 ORIGO MEDICAL DE
SRL

FARMASKIN 35, 41, 42 996

544
M 2021
01771

05/03/2021 177448 ORIGO MEDICAL DE
SRL

ORIGO MEDICAL 35, 38, 44 997

545
M 2021
01773

05/03/2021 176984 DISTILAND
MARAMURES SA

PLOSCA 33 999

546
M 2021
01779

06/03/2021 176985 IPERCOMP EXIM DERBY 1, 2, 3, 4,
6, 7, 9, 12,
17, 27

1000
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547
M 2021
01782

06/03/2021 176986 DAVIES DELIVERY CRUNCHERY 39, 43 1001

548
M 2021
01784

07/03/2021 177036 PIXEL DENTAL LAB
SRL

Pixel Dental Lab 10, 44 1001

549
M 2021
01787

08/03/2021 176987 LILIANA VLAS URGENT FARM 5, 10, 35,
44

1002

550
M 2021
01788

08/03/2021 177357 CRISTIAN PUIAC OPUS 35, 41 1002

551
M 2021
01789

08/03/2021 177505 LEROY MERLIN
ROMANIA SRL

Leroy Merlin. Pentru
case fericite.

35 1002

552
M 2021
01794

08/03/2021 177592 AGROBOG STAR
S.R.L.

Ana's Apartments in
Silver Mountain

43 1004

553
M 2021
01795

08/03/2021 176988 S.C. NATURAL
AUTENTIC DESIGN
SRL-D

Ronțăieli 29, 30, 31 1004

554
M 2021
01796

08/03/2021 176989 SC MISAVAN
TRADING S.R.L.

Misavan TRECEM
ROMÂNIA PE CURAT

3, 4, 5, 16,
17, 21, 24,
28, 35

1005

555
M 2021
01797

08/03/2021 176990 SOCIETATEA
ALFA OMEGA TV
PRODUCTION S.R.L.

ALFA OMEGA TV
INTERNAȚIONAL

35, 38, 41 1005

556
M 2021
01799

24/03/2021 176991 BIROU EXECUTOR
JUDECATORESC
TUDORACHE
AURELIAN

ALPHA NOT
PRELUARE
NOTIFICĂRI ONLINE
B.E.J. TUDORACHE
AURELIAN

9, 42 1006

557
M 2021
01801

08/03/2021 176992 STACK
POST&LOGISTICS
S.R.L.

STACKCURIER 35, 38, 39 1006

558
M 2021
01809

08/03/2021 176798 BAZINGA SRL WHITE LINES
PROFESSIONAL
DENTISTRY

5, 10, 35,
44

1007

559
M 2021
01810

08/03/2021 176739 OTP BANK ROMANIA
S.A.

OTP POSibil 9, 35, 36,
38, 42

1011

560
M 2021
01813

08/03/2021 176993 SC IDEAL CONTOUR
SRL

Ideal Contour 44 1012

561
M 2021
01815

08/03/2021 176995 DAN AURELIAN
MITRANESCU

AUTO MUTE 28 1013

562
M 2021
01816

08/03/2021 176994 COMPAGNIE
FINANCIÈRE ET DE
PARTICIPATIONS
ROULLIER

TIMARYZA 1 1013

563
M 2021
01820

08/03/2021 176996 EMILIAN SRL EMILIAN auto sibiu 12, 35, 37,
39

1013

564
M 2021
01830

09/03/2021 176997 ASOCIATIA
ELECTROCONS - O
VIATA MAI BUNA

ASOCIATIA
ELECTROCONS O
VIATA MAI BUNA

36 1018

565
M 2021
01831

09/03/2021 176998 ELECTROCONS
PROIECT S.R.L.

ECP 9, 37 1018
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566
M 2021
01835

09/03/2021 176999 ATELIER DE
TORTURI ȘI
PRAJITURI SRL

Mici Delicii 30, 43 1019

567
M 2021
01837

09/03/2021 177000 MINDHIVE
SOFTWARE SRL

MINDHIVE 42 1020

568
M 2021
01838

11/03/2021 177001 PFA SOSU
GEORGETA-IULIANA

yacașa 24 1021

569
M 2021
01840

09/03/2021 177002 FAINSER SOFTWARE
SRL

FAINSER 35, 42 1021

570
M 2021
01843

09/03/2021 176764 SC OCAR SERV SRL SR 28 1024

571
M 2021
01844

09/03/2021 177003 ANUNTURI BIZ S.R.L. Anunturi.biz 35, 36, 38 1024

572
M 2021
01856

09/03/2021 176737 CARBOGAZ SRL CARBOGAZ 4, 35, 37,
43

1025

573
M 2021
01858

09/03/2021 177004 TREADSTONE
BUSINESS
DEVELOPMENT SRL

TS TREADSTONE 9, 35, 36,
42

1025

574
M 2021
01863

09/03/2021 177427 ŞTEFANIA
DRAGOMIR
LUCIAN-CORNEL
DRAGU

YIARA clinica de
dermatologie estetica

44 1026

575
M 2021
01864

09/03/2021 177376 GROSU ART STUDIO
SRL

FOOD DREAMERS 9, 16, 41 1027

576
M 2021
01870

09/03/2021 177034 JUMEIRAH ROYAL
SRL

JMR ROYAL 43 1027

577
M 2021
01871

09/03/2021 177035 JUMEIRAH ROYAL
SRL

JMR SPLENDOR 43 1028

578
M 2021
01872

09/03/2021 177005 NAVIS MARITIME SRL muse RESTAURANT 43 1028

579
M 2021
01873

09/03/2021 177006 TENSA ART DESIGN
SRL

HAI SA VEZI CAT DE
BINE VEZI

9, 35 1028

580
M 2021
01874

09/03/2021 177007 FLAVIUS NUTRITIA
SRL

RISTORANTE
FLAVIUS CapriciA

43 1029

581
M 2021
01875

10/03/2021 177008 ASOCIATIA
COMUNELOR DIN
ROMANIA

Albina românească 16, 35, 41 1030

582
M 2021
01881

10/03/2021 177009 ANDREEA
GEORGIANA GAITAN

BIOde10 41 1030

583
M 2021
01882

10/03/2021 177010 SC BERNADY
SQUARE
RESTAURANT&HOTEL
SRL

Haller Boutique 43 1031

584
M 2021
01884

10/03/2021 177011 EXPERT
CONSULTING SRL

e EXPERT
CONSULTING
CONSULTANŢĂ ŞI
INSTRUIRE PENTRU
AFACERI

35 1031

585
M 2021
01886

10/03/2021 177012 MORO GRAND IDEA
SRL

stejart.ro fotografie pe
lemn

20, 40 1031
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586
M 2021
01887

10/03/2021 177013 SC HISTERIA WORLD
SRL

natural HYSTERIA 3 1032

587
M 2021
01891

10/03/2021 177014 SC GENERAL
MEMBRANE SA

GENERAL IZOLROST 17, 19, 37 1032

588
M 2021
01892

10/03/2021 177015 SC GENERAL
MEMBRANE SA

GENERAL TOPIZOL 17, 19, 37 1033

589
M 2021
01899

10/03/2021 177016 SC CITYMEDIA
CONSULTING S.R.L.

CTnews 35 1033

590
M 2021
01900

10/03/2021 177017 NOVA FARM SRL NOVA farm 3, 5, 35 1033

591
M 2021
01901

10/03/2021 177018 SC KAROUA S.R.L. KAROUA PRODUSE
PROASPETE

29, 35 1037

592
M 2021
01902

10/03/2021 177019 NOVA FARM SRL NOVA farm
FARMACIE

35 1037

593
M 2021
01905

10/03/2021 177020 CONLIN LUCIA SRL Linvidia 43 1038

594
M 2021
01906

10/03/2021 177021 BIANCA ZEN
CONSULTING S.R.L.

Bianca Zen 35, 41 1039

595
M 2021
01909

10/03/2021 177022 C & M PACKING SRL 360 GROUP 35, 39 1039

596
M 2021
01913

10/03/2021 177565 ASOCIATIA D3M E T A J artist-run
space

35, 41 1040

597
M 2021
01916

10/03/2021 177407 ALINA-IOANA AXINTE Dulceața Răzeșei 29 1041

598
M 2021
01930

11/03/2021 177465 SC PASTEL AGE SRL Asociaţia pastel Nicio
lună fără o faptă bună

35, 41 1041

599
M 2021
01931

11/03/2021 177466 SC PASTEL AGE SRL Asociația pastel 35, 41 1041

600
M 2021
01932

11/03/2021 177467 SC PASTEL AGE SRL Nicio lună fără o faptă
bună

35, 41 1042

601
M 2021
01933

16/03/2021 177252 SEVERINESTI
VITICOLA SRL

Marcel et le Prince 33 1042

602
M 2021
01937

11/03/2021 177033 MKS MONTAJE
SPECIALE S.R.L

MKS GROUP 19, 37 1042

603
M 2021
01961

11/03/2021 177334 CARTI ALESE S.R.L. Carti Alese 16, 35, 41 1043

604
M 2021
01964

11/03/2021 177069 CLAUDIA-MONICA
NICOLAE

MIRAMARE
RESIDENCE M
MAMAIA NORD

43 1044

605
M 2021
01965

11/03/2021 177070 NIRA PROMED SRL MEGA WASH 37 1044

606
M 2021
01971

12/03/2021 177071 SMARTBRAND SRL ADA KALEH by YOUR
PERSONAL AROMA

3 1044

607
M 2021
01972

12/03/2021 177072 SMARTBRAND SRL FLEURS DE
ROUMANIE

3 1045

608
M 2021
01974

12/03/2021 177073 RADU NICOLAE
BONCHIȘ

A M S Accelerate IT 35 1045

609
M 2021
01975

12/03/2021 177074 GILBERT RENAUD RECALL HEALING
Unlocking the secrets
of illness

41 1045
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610
M 2021
01976

12/03/2021 177075 LAGUNA SERV
LAGUNA EUROMOB

LAGUNA mobilă
pentru acasă

20, 35, 39 1046

611
M 2021
01978

12/03/2021 177076 PRODINS SRL AdSymphony 35 1046

612
M 2021
01986

12/03/2021 177077 PAUL COSMOVICI sanoville 3, 5 1047

613
M 2021
01987

12/03/2021 176782 S.C.
CONTENTSPEED
S.R.L.

ContentSpeed
eCommerce made
easy

42 1047

614
M 2021
01991

12/03/2021 177078 IOAN ISTRATE Suplette 30 1048

615
M 2021
01995

12/03/2021 177079 IOAN ISTRATE Tort Albinuța 30 1050

616
M 2021
01996

12/03/2021 177544 PANPHARMA PANKAINE 5 1051

617
M 2021
01998

12/03/2021 177080 IOAN ISTRATE Tort Delicatesa 30 1051

618
M 2021
01999

12/03/2021 177081 MISFIT SRL 18 BEAUTY CENTER 44 1053

619
M 2021
02001

12/03/2021 177393 GRUPA MASPEX SP.
Z O.O. SP.K

T TEDI Play! 30 1053

620
M 2021
02004

18/03/2021 177082 POETIC DESIGN
TRADE SRL

POETIC STORE 35 1054

621
M 2021
02008

12/03/2021 177491 SC VELROM SRL 30 1054

622
M 2021
02011

12/03/2021 177083 LARGO TRADE SRL TRAMONTO 33 1055

623
M 2021
02015

12/03/2021 177535 DAS SENSE SOCIETY
S.R.L.

TAKEAT fresh every
moment

43 1055

624
M 2021
02020

13/03/2021 177084 CBD FUNHOUSE
INTERNATIONAL
S.R.L.

CBD FUNHOUSE
Your Premium Health
Partner

3, 4, 29, 30 1056

625
M 2021
02025

14/03/2021 177062 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS 7 1057

626
M 2021
02026

14/03/2021 177085 SAPTE SPICE S.A. Castelana Blu 30 1057

627
M 2021
02027

14/03/2021 177086 SAPTE SPICE S.A. Castelana Rossa 30 1058

628
M 2021
02028

14/03/2021 177246 CONSTANTIN CÂRCU Tree United Properties 35, 36, 37 1058

629
M 2021
02029

14/03/2021 177087 SAPTE SPICE S.A. Castelana Verde 30 1058

630
M 2021
02036

15/03/2021 177483 ANDREA-IZABELLA
BORȘ

DentExpert Dr. Borș 44 1059

631
M 2021
02038

15/03/2021 177088 DELANOI FRUCT
SERVICE

DELANOI 32 1059

632
M 2021
02039

15/03/2021 177089 CABLE WAKE SRL WH WAKEHUB 35 1059

633
M 2021
02042

15/03/2021 177090 MIND ARCHITECT
MEDIA SRL

BRAIN FOOD 41 1060
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634
M 2021
02043

15/03/2021 177091 MIND ARCHITECT
MEDIA SRL

MIND SNACKS 41 1060

635
M 2021
02044

15/03/2021 177092 MIND ARCHITECT
MEDIA SRL

BOOK ESPRESSO 41 1061

636
M 2021
02045

15/03/2021 177093 MIND ARCHITECT
MEDIA SRL

COUCH TALKS 41 1061

637
M 2021
02048

15/03/2021 177099 PROMEDIVET Columbo-Vit 5 1061

638
M 2021
02049

15/03/2021 177100 PROMEDIVET SRL Prodiorat 5 1062

639
M 2021
02050

15/03/2021 177101 PROMEDIVET Premium-Vital 5 1062

640
M 2021
02051

15/03/2021 177102 PROMEDIVET Procid 5 1062

641
M 2021
02052

15/03/2021 177103 PROMEDIVET SRL Clorocid 5 1062

642
M 2021
02053

15/03/2021 177104 PROMEDIVET SRL Plantavit 5 1062

643
M 2021
02057

15/03/2021 177105 PROMEDIVET SRL Kroky 5 1062

644
M 2021
02058

15/03/2021 177106 PROMEDIVET SRL Otosan 5 1063

645
M 2021
02059

15/03/2021 177107 NINJA TECH
BUSINESS SRL

NinjaMobile 9, 35 1063

646
M 2021
02061

15/03/2021 177108 SC OVISIM
COMERCIAL SRL

igi NU TE LASĂ...LA
NEVOIE!

16, 35 1063

647
M 2021
02063

15/03/2021 177109 ROOD TRADE
EXCLUSIV S.R.L.

ROOD TRADE
EXCLUSIV

7, 8, 9, 11 1064

648
M 2021
02067

15/03/2021 177110 PET SPECIALISTS
SRL

Hemodialivet 5, 41, 44 1067

649
M 2021
02068

15/03/2021 177111 SC CASA
GHIZDEANU SRL

Cârnați de Poșta
Câlnău CG Produs
autentic din carne de
oaie

29, 43 1067

650
M 2021
02069

15/03/2021 177577 SC ION MOS SRL VILMA 1, 2, 3, 5,
16, 18, 21,
28, 29, 30,
31, 32, 34,
35, 39, 42,
43, 44, 45

1068

651
M 2021
02070

15/03/2021 177574 SC ION MOS SRL ION MOŞ Ca sarea în
bucate...

1, 2, 3, 5,
16, 18, 21,
28, 29, 30,
31, 32, 34,
35, 39, 42,
43, 44, 45

1093

652
M 2021
02071

15/03/2021 177573 SC ION MOS SRL IMBOLD 1, 30, 32 1119

653
M 2021
02072

15/03/2021 177575 SC ION MOS SRL CA SAREA ÎN
BUCATE

1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125
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654
M 2021
02073

15/03/2021 177576 SC ION MOS SRL ION MOS 1, 2, 3, 5,
16, 18, 21,
28, 29, 30,
31, 32, 34,
35, 39, 42,
43, 44, 45

1140

655
M 2021
02074

15/03/2021 177578 SC ION MOS SRL HELMUT GRUN 1, 2, 3, 5,
16, 18, 21,
28, 29, 30,
31, 32, 34,
35, 39, 42,
43, 44, 45

1165

656
M 2021
02075

15/03/2021 177579 SC ION MOS SRL HELMUT GRUN 1, 2, 3, 5,
16, 18, 21,
28, 29, 30,
31, 32, 34,
35, 39, 42,
43, 44, 45

1190

657
M 2021
02078

15/03/2021 177112 DANNES BEAUTY
DISTRICT SRL

Dannes Beauty 3, 5, 21 1216

658
M 2021
02079

15/03/2021 177342 SC DORIANA VET
SRL

Regal V&P Bentonită
SUPER FIN Doriana
Vet

31 1216

659
M 2021
02080

15/03/2021 177377 SC MOCAPP DIGITAL
SRL

MOCAPP 35, 38, 42 1217

660
M 2021
02082

15/03/2021 177340 VALCOM 50 SRL BUNATATI Macelaresti
din inima macelarului

29, 35 1217

661
M 2021
02083

15/03/2021 177113 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air BASIC. 9, 35, 36,
39, 42

1218

662
M 2021
02085

15/03/2021 177114 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air BASIC. 9, 35, 36,
39, 42

1219

663
M 2021
02086

15/03/2021 177115 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air BIZ. 9, 35, 36,
39, 42

1220

664
M 2021
02087

15/03/2021 177116 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air BIZ. 9, 35, 36,
39, 42

1221

665
M 2021
02088

15/03/2021 177117 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air PLUS. 9, 35, 39,
42

1222

666
M 2021
02089

15/03/2021 177118 BLUE AIR AVIATION
S.A.

Blue Air PLUS. 9, 35, 39,
42

1223

667
M 2021
02097

16/03/2021 177119 HORECA BAUTURI
SRL

FUM 34 1223

668
M 2021
02098

16/03/2021 177120 CYBER EVENT S.R.L. tappy 9, 28, 35,
41, 42

1224

669
M 2021
02100

16/03/2021 177121 PAUL HĂLĂLAI
SANDRA SECHEL-
HĂLĂLAI

Handeco 14, 16 1224

670
M 2021
02104

16/03/2021 177240 GRUPPO MARMI
IMPORT EXPORT
S.R.L.

Jar DE JAR 4, 35 1225

671
M 2021
02105

16/03/2021 177339 PFA GIURGEA
ASANACHE

Crama Giurgea 33 1226
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672
M 2021
02108

16/03/2021 177384 CAT MUSIC SRL THE REAL U 41 1226

673
M 2021
02109

16/03/2021 177381 CAT MUSIC SRL TRU 41 1226

674
M 2021
02112

16/03/2021 177122 SMART INTERIOR
DESIGN SRL

Smart Interior Studio 35, 42 1227

675
M 2021
02116

16/03/2021 177123 ANGHELINA
CONSTANTIN-ALIN
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

Aninu Apps aninu.ro 9, 42 1227

676
M 2021
02120

16/03/2021 176745 STATIUNEA DE
CERCETARE
DEZVOLTARE
PENTRU
VITICULTURA SI
VINIFICATIE IASI

Ouverture.....poveste
începută în anul 1957

33, 35 1228

677
M 2021
02121

16/03/2021 177364 X-PERT ALUMINIU
SRL

XPERT ALUMINIU 6, 37, 40,
42

1229

678
M 2021
02122

16/03/2021 177518 CLAUDIA CRISTINA
LADOPOULOS

JUNIOR
MOTORSPORT Fast
Safe Fun

41 1229

679
M 2021
02124

16/03/2021 177277 IHB LANGUAGE
TRAINING CENTER
SRL

The Fresh Voice of
EKA

41 1230

680
M 2021
02128

16/03/2021 177374 ASOCIAȚIA SPRO
(SPERANȚĂ PENTRU
ROMÂNIA)

ASOCIATIA
SPERANTA PENTRU
ROMANIA

36 1230

681
M 2021
02130

16/03/2021 177470 DRILL INVEST S.A. HOTEL ARENA 36, 43 1231

682
M 2021
02131

16/03/2021 177373 ASOCIAȚIA
MISIUNEA
SPERANȚĂ PENTRU
ROMÂNIA

LIBRARIA Maranatha 35, 40 1232

683
M 2021
02132

16/03/2021 177472 DRILL INVEST S.A. HOTEL ARENA
MUREŞ

36, 43 1234

684
M 2021
02133

16/03/2021 177562 VIOREL PETRE INGENIUM 33, 35 1235

685
M 2021
02134

16/03/2021 177125 S.C. FLATWHITE
PROPERTIES S.R.L.

FLATWHiTE
PROPERTIES

35, 36, 43 1236

686
M 2021
02135

16/03/2021 176761 EOS RESIDENCE
SRL

E Complex EOS 41, 43 1236

687
M 2021
02136

16/03/2021 177126 BONDUELLE
CENTRAL EUROPE
KFT

Legumis 35, 41 1238

688
M 2021
02137

16/03/2021 177471 DRILL INVEST S.A. H. Arena 36, 43 1239

689
M 2021
02141

16/03/2021 177412 SIMCRI BROD S.R.L. SIMCRI BROD 25, 40 1240

690
M 2021
02143

16/03/2021 177127 TOP GTC
INTERNATIONAL SRL

X ANVELUX 35, 37 1240
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691
M 2021
02144

26/03/2021 177362 CHIDO MEXICAN SRL Chido Mexican Kitchen 29, 30, 32,
43

1241

692
M 2021
02145

16/03/2021 177589 EDIS - EDUCATIONAL
DIGITAL SOLUTIONS
SRL

SkillGarden 9, 16, 35,
41, 42

1242

693
M 2021
02154

17/03/2021 177128 S.C. HBS PILATES
S.R.L.

HBS
HEALTH.BODY.SOUL
PILATES

41, 44 1245

694
M 2021
02155

17/03/2021 177296 MIHAI-ROBERT
PANCIU

bForce
PERFORMANCE

35, 37 1246

695
M 2021
02156

17/03/2021 177423 LED BOX S.R.L. LED BOX ILUMINAT
CU LED PENTRU
ORICE

35 1247

696
M 2021
02157

17/03/2021 177129 S.C. PRIVAT SILVIU
ZETEA S.R.L.

brener 41, 43 1248

697
M 2021
02158

17/03/2021 177319 METO
INTERNATIONAL
IMPORT EXPORT
SRL

RikBo 9, 35 1248

698
M 2021
02159

17/03/2021 177526 ASOCIATIA FOC 1865 FARUL OSPITALIER 16, 35, 41 1250

699
M 2021
02160

17/03/2021 177130 CAPTAIN BEAN
INTERNATIONAL SRL

CAPTAIN BEAN coffee
to go! go! go!

30, 43 1251

700
M 2021
02161

17/03/2021 177131 GENIUS SHOOTING
RANGE SRL

GENIUS SHOOTING
RANGE

45 1251

701
M 2021
02162

17/03/2021 177527 ASOCIATIA FOC 1865 16, 35, 41 1252

702
M 2021
02165

17/03/2021 177043 COMPRESSOR PUMP
INDUSTRIAL SRL

IGIENECO 5 1252

703
M 2021
02168

17/03/2021 177132 AIORGDENTAL S.R.L. AI DENTAL 44 1253

704
M 2021
02169

17/03/2021 177424 PANIMON SA PANIMON 5, 30, 35,
40, 43

1253

705
M 2021
02171

17/03/2021 177133 OTTO BROKER DE
ASIGURARE SRL

Ottomat Te asiguri
imediat

35, 36 1255

706
M 2021
02172

17/03/2021 177134 OTTO BROKER DE
ASIGURARE SRL

Ottomat 35, 36 1256

707
M 2021
02174

17/03/2021 177135 OTTO BROKER DE
ASIGURARE SRL

Otto Broker
#Poțisăfiisigur

35, 36 1256

708
M 2021
02175

17/03/2021 177543 JOBS.BG EOOD dev.ro 35, 38, 41,
45

1256

709
M 2021
02176

03/04/2021 177326 ANA-MARIA SARAGIA AMSaragia 24, 25 1258

710
M 2021
02180

17/03/2021 177486 CODRUȚ BOGDAN
HIRCIU

ETERNIDAD 35, 45 1258

711
M 2021
02183

17/03/2021 177359 SC LAMIGEO
DEVELOPMENT SRL

CITYPLACE 37 1260

712
M 2021
02185

17/03/2021 177558 MOLDOVEANU
MIHAITA DRAGOS

SOLARINO
RESIDENCE

37 1260
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713
M 2021
02189

17/03/2021 177136 GOLDEN WINE
DISTRIBUTION S.R.L

GOLDEN WINE WG 33, 35 1260

714
M 2021
02190

17/03/2021 177137 S.C. LOOP
PRODUCTIONS
S.R.L.

Дети О Главном 41 1260

715
M 2021
02194

17/03/2021 177138 SANO VITA SRL SanoVita WELLNESS 3, 5, 29,
30, 31, 32,
35, 39, 41,
43, 44, 45

1261

716
M 2021
02195

17/03/2021 177139 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

neo FLOREASCA
LAKE

35, 36, 37 1263

717
M 2021
02197

17/03/2021 177140 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

neo TIMPURI NOI 35, 36, 37 1263

718
M 2021
02198

17/03/2021 177489 ION HRISTESCU ve VRĂJITOAREA
ELECTRICĂ

41 1264

719
M 2021
02199

17/03/2021 177488 ION HRISTESCU MAŞINA DE
FABRICAT zei

41 1264

720
M 2021
02209

24/03/2021 177506 IULIAN SVAICOVSCHI PMD PERMUNDUM 14, 34, 35 1265

721
M 2021
02214

18/03/2021 177490 AUGUSTA-LORENA
VOICHITA

CHIMIA CU AUGUSTA 9, 41, 42 1267

722
M 2021
02216

18/03/2021 177141 RESTAURANT 1896
SRL

1896 BRASSERIE
LOUNGE

43 1268

723
M 2021
02217

18/03/2021 177542 JOBS.BG EOOD dev.ro 35, 38, 41,
45

1268

724
M 2021
02218

18/03/2021 177244 HISPANIA
CONSULTING SRL

HC 6, 35 1270

725
M 2021
02221

18/03/2021 177142 MARIANA MANTA mm MARA MANTA
DESIGNER DE
SUFLETE

42, 44, 45 1271

726
M 2021
02225

18/03/2021 177436 UTOPIA FISHING
S.R.L.

Utopia Baits 28, 31 1272

727
M 2021
02227

18/03/2021 177501 INGENIOUS IDEAS
S.R.L.

managenius 9, 16, 35,
38, 41, 42,
45

1272

728
M 2021
02228

18/03/2021 176787 ROMEDUCON SRL anzan 9, 16, 28,
35, 41

1273

729
M 2021
02229

18/03/2021 177559 ANIMAT EXPRESS
TRADING S.R.L.

Meatbooking 29 1283

730
M 2021
02232

18/03/2021 177143 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

neo MAMAIA 35, 36, 37 1283

731
M 2021
02234

18/03/2021 176738 CORECT 2000 SRL KD HOME 6, 14, 15,
16, 18, 21

1284

732
M 2021
02235

18/03/2021 177144 REDSTONE SHIELD
SRL

REDSTONE SHIELD 37, 38, 39,
41, 45

1287

733
M 2021
02237

18/03/2021 177145 TRAIAN MUREŞAN COOLSmile 3, 35 1287

734
M 2021
02239

18/03/2021 177146 ANA-MARIA DAMIAN POVESTEA
CALENDARULUI O
lume magică

35, 41, 43 1288
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735
M 2021
02240

18/03/2021 177413 GHEORGHE-DANIEL
RAITA

EGO RESIDENCE 35, 36, 37 1289

736
M 2021
02248

18/03/2021 177396 FRENTZY FRESH
CARN S.R.L.

FRENTZY 35 1290

737
M 2021
02253

18/03/2021 177147 ALIN-IOAN
CIGHIREAN

CURENT EXPERT 9, 42 1290

738
M 2021
02254

18/03/2021 177148 VALENTINA
NICOLETA ILIE

valanto 25, 35 1291

739
M 2021
02255

18/03/2021 177056 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS power for
nature

4, 7, 8, 11,
12

1291

740
M 2021
02256

18/03/2021 177054 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS 7 1293

741
M 2021
02260

19/03/2021 177149 EUROPACK MEDIA
SRL

Doctor wipes Keep
clean!

3 1293

742
M 2021
02263

19/03/2021 177428 SC
TERMOCONSTRUCT
SRL

Renk 7, 12, 19,
35, 43

1294

743
M 2021
02264

19/03/2021 177150 CALIN-ALEXANDRU
NEDELCU

SimplySlim 5, 30 1302

744
M 2021
02265

19/03/2021 177151 CALIN - ALEXANDRU
NEDELCU

Honest Snack 5, 30 1303

745
M 2021
02267

19/03/2021 177547 CTE RENT UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

CTE Rent 37, 39 1303

746
M 2021
02268

19/03/2021 177548 CTE SOLUTION
- UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

CTE DEFENCE 7, 12, 39 1304

747
M 2021
02269

19/03/2021 177549 CTE SOLUTION
- UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

CTE SOLUTION 7, 37 1304

748
M 2021
02271

19/03/2021 177152 SC ROMBAT SA ROMBAT POLE
POSITION

9 1304

749
M 2021
02272

19/03/2021 177153 SC ROMBAT SA ROMBAT TERRA
PROFESSIONAL

9 1305

750
M 2021
02273

19/03/2021 177154 SC ROMBAT SA ROMBAT TERRA
PLUS

9 1305

751
M 2021
02274

19/03/2021 177155 SC ROMBAT SA ROMBAT CHAMPION 9 1305

752
M 2021
02281

19/03/2021 177156 BIOLAVANDA S.R.L. BL BioLavanda 3, 30, 31,
35, 41

1305

753
M 2021
02282

19/03/2021 177335 ONLINE OFFPIGEON
S.R.L.

offpigeon 17 1306

754
M 2021
02283

19/03/2021 177572 SC ION MOS SRL ION MOȘ 1, 2, 3, 5,
16, 18, 21,
28, 29, 30,
31, 32, 34,
35, 39, 42,
43, 44, 45

1306

755
M 2021
02284

19/03/2021 177157 UPSTAIRES
RESIDENCE S.R.L.

UPSTAIRS
RESIDENCE Târgu-Jiu

43 1332
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756
M 2021
02285

19/03/2021 177158 PANIDEAL S.R.L. Atât de bune cum se
spune

29, 35 1332

757
M 2021
02286

19/03/2021 177159 SC STINOR PROD
COM SRL

GEMENII 35, 43 1333

758
M 2021
02288

19/03/2021 176727 ASOCIATIA
CLUB ,,AMERICAN
GIANT HOMER''

ASOCIAȚIA
COLUMBOFILĂ CLUB
A.G.H. „AMERICAN
GIANT HOMER”
ROMÂNIA

35, 41 1334

759
M 2021
02292

19/03/2021 177160 ROVE ECOMMERCE
SRL

RoveZone 35 1335

760
M 2021
02293

19/03/2021 177242 Lavenia Popescu Londemoon 41 1335

761
M 2021
02296

19/03/2021 177301 SADELLI PRODCOM
S.R.L.

spri33 33 1335

762
M 2021
02297

19/03/2021 177161 LIVINGVISION S.R.L. LIVING VISION 36 1336

763
M 2021
02298

19/03/2021 177541 ZENTIVA, K.S. VASTALOMA 5 1338

764
M 2021
02299

19/03/2021 177162 ZUMBADORLAND
S.R.L.

EDUKEEPING MUCH
MORE

41 1338

765
M 2021
02300

19/03/2021 177302 CSABA-ATTILA
SZABADHEGYI

AIRZEB 11, 19, 37 1339

766
M 2021
02301

19/03/2021 177055 RURIS IMPEX S.R.L. RURIS 7 1340

767
M 2021
02304

20/03/2021 177585 DENTSIM AESTHETIC DENTSIM AESTHETIC 44 1340

768
M 2021
02305

20/03/2021 177586 DENTSIM AESTHETIC DENTSIM 44 1340

769
M 2021
02306

20/03/2021 177587 DENTSIM AESTHETIC PASSION FOR
AESTHETIC

44 1341

770
M 2021
02308

24/03/2021 177469 E&I INGREDI SRL INGRES choco and
more

30 1341

771
M 2021
02309

21/03/2021 177048 ANA-MARIA
RĂDULESCU

PAFI'S 43 1342

772
M 2021
02311

22/03/2021 177163 VLAD FISCUTEAN Fiscutean 9, 16, 35,
38, 41, 42,
44

1342

773
M 2021
02312

22/03/2021 177164 CENTRUL CULTURAL
MIOVENI

Ansamblul Nova 41 1347

774
M 2021
02313

22/03/2021 177165 CENTRUL CULTURAL
MIOVENI

Ansamblul Mugurașii
Mioveniului

41 1347

775
M 2021
02314

22/03/2021 177166 CENTRUL CULTURAL
MIOVENI

Ansamblul Folcloric
Plai de Dor

41 1347

776
M 2021
02315

22/03/2021 177257 MARCHESA INVEST
SA

MARCHESA 36 1347

777
M 2021
02316

22/03/2021 177247 CONSTANTIN CÂRCU Tree UP 35, 36, 37 1347

778
M 2021
02319

22/03/2021 177167 STIL MEDIA SRL Promotionale cu Stil 35 1348
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779
M 2021
02320

22/03/2021 177168 STIL MEDIA SRL Cadouri cu Stil 35 1348

780
M 2021
02322

22/03/2021 177169 STIL MEDIA SRL Protejează-te cu Stil! 9 1348

781
M 2021
02325

22/03/2021 177170 SC ISABEL'S CAKES
SRL

Atelierul Zazu 20, 35 1348

782
M 2021
02326

22/03/2021 177171 SC TECSA BUSINESS
SRL

TEC MALLOW 30, 35 1349

783
M 2021
02327

22/03/2021 177172 TERAPLAST SA GRIN pipe 11, 17, 19,
35, 42

1349

784
M 2021
02329

22/03/2021 177173 COSTIN OANE BroHouse 35, 42 1350

785
M 2021
02331

22/03/2021 177037 VINEX MURFATLAR
SRL

LICOAREA LUI
OVIDIU

33 1351

786
M 2021
02332

22/03/2021 177174 S.C. DEXTERNET
SRL

AIDA PATISERIE DIN
1994

30, 35 1351

787
M 2021
02334

22/03/2021 177395 MIHAELA-CRISTINA
VASILE

S SKY PHARMACARE
WE CARE ABOUT
YOU!

35, 39 1351

788
M 2021
02336

22/03/2021 177038 LOGISTIC CRISTIAN
PROFESSIONAL SRL

PRO DUST
PROFESSIONAL

20 1352

789
M 2021
02338

22/03/2021 177175 ŞTEFAN-CODRUŢ
ANTOHI

DENTISTREE 44 1353

790
M 2021
02339

22/03/2021 177176 REALMED CENTER
SRL

CENTRUL MEDICAL
OMEGA SCAN

44 1353

791
M 2021
02342

22/03/2021 177177 SC STARMOBILEGSM
SRL

bluedio 9, 10, 15,
35

1354

792
M 2021
02345

22/03/2021 177178 MAIDAN EVENTS SRL MAIDAN 35, 42, 43 1354

793
M 2021
02356

22/03/2021 177179 VELTON SISTEM
GUARD SRL

VSG VELTON SISTEM
GUARD

45 1354

794
M 2021
02357

22/03/2021 177180 CONCEPT APPS
DEVELOPMENT SA

UMO urban mobility at
one tap

9, 39, 42 1355

795
M 2021
02359

22/03/2021 177181 CONCEPT APPS
DEVELOPMENT SA

citty tech & tenacity 9, 39, 42 1355

796
M 2021
02363

23/03/2021 177182 SC SOLAREX IMPEX
SRL

PACHET RADIAL
EXTRA PORUMB
CURAT ROMÂN
BOGAT 3 in 1
COMPAS SUPER
RADIAL EXTRA
SOLAR VERDE

5 1356

797
M 2021
02364

23/03/2021 177183 MODERN SHIELD
SECURITY SRL

MODERN SHIELD
SECURITY

45 1356

798
M 2021
02366

23/03/2021 176752 AGROPAN IMPEX
SRL

MÂNDRIA
BRUTARULUI

30, 35 1357

799
M 2021
02371

23/03/2021 177361 CSC ONLINE STORE
SRL

NOORI 9, 35 1357

800
M 2021
02373

23/03/2021 177030 WELL-CARDIO SRL AXA MEDICAL
CENTER

35, 44 1363
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801
M 2021
02376

23/03/2021 177184 CALIOPIA GAVRIL-
PARFENE

Gineco Life DR.
CALIOPIA GAVRIL -
PARFFENE

10, 44 1364

802
M 2021
02381

23/03/2021 177185 ZENET MAG SRL ZENET 35, 37 1364

803
M 2021
02383

23/03/2021 177186 BACANU CRISTIAN CB hair - salon
hairstylist, haircolorist,
hairdresser just hair

35, 44 1365

804
M 2021
02385

23/03/2021 177187 IPSEN CONSUMER
HEALTHCARE

Smecta oprește și
tratează simptomatic
diareea, indiferent de
cauză!

5 1365

805
M 2021
02387

23/03/2021 177188 IPSEN CONSUMER
HEALTHCARE

Smecta oprește și
tratează diareea!

5 1365

806
M 2021
02391

23/03/2021 177189 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

HEMOGENIUM 3, 5, 16 1366

807
M 2021
02392

23/03/2021 177190 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

HEMOGENIA 3, 5, 16 1366

808
M 2021
02393

23/03/2021 177191 SC GRANDE GLORIA
PRODUCTION SA

HEMOGENIUS 3, 5, 16 1367

809
M 2021
02396

23/03/2021 177192 SC FREE MEDIA SRL Cupt'or 43 1367

810
M 2021
02398

23/03/2021 177193 ZEN DIAMONDS SRL ZEN DIAMONDS 14, 35 1367

811
M 2021
02404

23/03/2021 177039 ELENA-CRISTINA
HUIDEȘ

FITNESS Chef
HEALTHY FOOD
DELIVERY

43 1368

812
M 2021
02406

23/03/2021 177251 ANCA IRINA VLAD Antrenor de
Personalitate

41 1368

813
M 2021
02408

23/03/2021 177194 DVISION STUDIO DVISION 3, 25, 35,
41, 44

1369

814
M 2021
02411

23/03/2021 177024 VIVIANA-IOANA
PATEA

ProFian 45 1371

815
M 2021
02413

24/03/2021 177297 MEDEVA FINTECH
S.R.L.

Figo.Pay 36 1371

816
M 2021
02417

24/03/2021 177419 TOP JOLLY
BOUTIQUE SRL

JollyStore 35 1371

817
M 2021
02424

24/03/2021 177195 BACKSTAGE
PRODUCTION
GROUP
INTERNATIONAL SRL

backstage production
group

35, 37, 38,
41, 42

1372

818
M 2021
02425

24/03/2021 177196 BACKSTAGE
PRODUCTION
GROUP
INTERNATIONAL

35, 37, 38,
41, 42

1373

819
M 2021
02427

24/03/2021 177197 DOGANAY GIDA SRL Dr. Gusto 30 1374

820
M 2021
02434

24/03/2021 177198 DOGANAY GIDA SRL SEKER&SUGAR
PASTRY CLUB

30 1374

821
M 2021
02435

24/03/2021 176692 PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL

SPECTACOLA 9, 16, 35,
38, 41

1375
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822
M 2021
02438

24/03/2021 177494 SC DROSERA
COMSERV SRL

NAVICELLA 33 1376

823
M 2021
02442

24/03/2021 177529 BIOKRAFT GROUP
SRL

COLICALMINPLUS 5 1376

824
M 2021
02443

24/03/2021 177199 DOGANAY GIDA SRL cesil PROFESSIONAL 1, 17, 21 1376

825
M 2021
02449

24/03/2021 176733 LAGARDERE TRAVEL
RETAIL SRL

35, 36, 41 1377

826
M 2021
02453

24/03/2021 177023 POLUX EXPRESS
FACTORY SRL

26, 35 1378

827
M 2021
02454

24/03/2021 177200 SC ADEVARUL
HOLDING SRL

CLICK! 16, 35, 38,
40, 41

1378

828
M 2021
02455

24/03/2021 177201 CONSTANTIN ZDROB EXOTIC MARKET 29, 30, 31,
35

1379

829
M 2021
02493

25/03/2021 177202 IOANA HOLT Bookd Homes 43 1379

830
M 2021
02496

25/03/2021 176766 KEYC.EUROPE SRL KEYC.EUROPE 3 1379

831
M 2021
02532

26/03/2021 177203 ALEXANDRU
CRISTIAN
SZENTLASZLOI

DUALSTORE 9, 12, 28 1379

832
M 2021
02543

29/03/2021 177204 IT SCHOOL SRL TechEvents 35, 41, 42 1380

833
M 2021
02564

29/03/2021 177205 FERTISOL SRL terrAgricola 1, 31 1380

834
M 2021
02626

31/03/2021 177206 PR MEDICAL EVENTS
SRL

tripfinder 16, 35, 36,
39, 43

1381

835
M 2021
02632

31/03/2021 177207 LA FANTANA SRL SISTEMATH The water
purification path

11, 35, 39,
40

1381

836
M 2021
02633

31/03/2021 177208 ALINA TOMA Love BEAUTY 44 1382

837
M 2021
02637

31/03/2021 177560 CMAG ONLINE SHOP
SRL

eOptima 8, 10, 11,
21, 24, 25,
28

1383

838
M 2021
02638

31/03/2021 176691 PRESS MEDIA
ELECTRONIC SRL

ASTROSENS 9, 38, 41,
42, 45

1386

839
M 2021
02649

01/04/2021 177210 MAGIC SUSHI SRL MAGIC Sushi 43 1387

840
M 2021
02672

01/04/2021 176740 VENDING ZONE
S.R.L.

WOW REINVENT
SHOPPING

35 1387

841
M 2021
02673

01/04/2021 176741 VENDING ZONE
S.R.L.

SELFSHOP
SHOPPING
REINVENTED

35 1388

842
M 2021
02689

01/04/2021 177209 IULIAN BACAIN IZONITOL 5 1389
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843
M 2021
02692

01/04/2021 177211 MARIANA-ATENA
POIANA
CRISTINA-
GEORGIANA
TORJOC
ERSILIA CALINA
ALEXA
DIANA-NICOLETA
RABA
ADRIAN RIVIS
DIANA MOIGRADEAN
CAMELIA MOLDOVAN
LUMINITA
PIRVULESCU
VIORICA-MIRELA
POPA
DELIA-GABRIELA
DUMBRAVA
ISIDORA RADULOV
ILEANA COCAN
DESPINA-MARIA
BORDEAN
CORINA-DANA
MISCA

Grape Skins
Fortified Pasta by
AKADEMIKAFOOD

30 1390

844
M 2021
02706

02/04/2021 177212 ARTI MONDO ANG
SRL

DACIA 20, 29, 35,
41, 43

1391

845
M 2021
02719

02/04/2021 177556 AVICARVIL SRL AVICARVIL 29 1391

846
M 2021
02723

02/04/2021 177416 PATRIKEV S.R.L. PATRIKEV 29, 35, 36,
39

1392

847
M 2021
02724

02/04/2021 177213 MADRADVIC
ENTERPRISE S.R.L.

TruInterior 35 1392

848
M 2021
02727

02/04/2021 177040 LAKE NAUTIC
SPORTS SRL

NOMAD BOAT LIFT 39 1393

849
M 2021
02733

04/04/2021 177214 AVICENNA
HEALTHCARE SRL

Ocean's Vitamins &
Minerals

5, 44 1393

850
M 2021
02758

05/04/2021 177245 SANREVO SRL NEWS VASLUI 41 1393

851
M 2021
02769

05/04/2021 177215 ROYAL MARKET SRL ZOLLA 3, 8, 21,
35, 44

1394

852
M 2021
02771

05/04/2021 177332 CERASELA-MIHAELA
SIMIUC

Went shopping, fell in
love.

3, 24, 25,
29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

853
M 2021
02790

09/04/2021 176680 SMART SERVICE
INSTAL SRL

EadGrup.ro Proiectare
- Executie - Service

9, 37, 42,
45

1395

854
M 2021
02791

06/04/2021 177322 DRAGOSTAL TITAN
GUARD SRL

DRAGOSTAL TITAN
GUARD

45 1396

855
M 2021
02792

06/04/2021 177323 EVOLUTION GUARD
SRL

EVOLUTION GUARD 45 1396
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856
M 2021
02809

08/04/2021 176706 ALEXANDRA MARIN Ikigai 3, 5, 35,
36, 37, 38,
39, 41, 42,
43, 44

1396

857
M 2021
02813

06/04/2021 176759 ECOLEDURI MAD
SRL

MAD ECO LEDURI 9, 11, 35 1403

858
M 2021
02818

06/04/2021 177216 NATURE COLOURS
SRL

V - Age 3 1404

859
M 2021
02851

07/04/2021 177303 GAMA & GAMA S.R.L. POOOP 31 1405

860
M 2021
02852

07/04/2021 177304 GAMA & GAMA S.R.L. PIS PIS 31 1405

861
M 2021
02859

07/04/2021 177217 CATIDIN IDEEAS SRL Amis de la Fête 29 1405

862
M 2021
02869

08/04/2021 177408 METRIC TOOLS
S.R.L.

METRIC SHOP 35 1405

863
M 2021
02870

08/04/2021 177218 CODRUȚ ERDEI
FLAVIU-ALIN DUCIUC

cafizzio EST. 2021 30 1407

864
M 2021
02876

08/04/2021 177550 CTE SOLUTION
- UTILAJE
SPECIALIZATE S.R.L.

CTE SOLUTION 35 1408

865
M 2021
02887

08/04/2021 177219 CĂLIN MARIAN
LEMNARU

Gorjanna 29, 35 1408

866
M 2021
02888

08/04/2021 177220 CĂLIN MARIAN
LEMNARU

Fabrica de Mâncare 39 1409

867
M 2021
02906

08/04/2021 177221 ANA-IRINA
GRIGORESCU

RAVE Babe A fest
wear concept

14, 25 1409

868
M 2021
02910

08/04/2021 177433 BOGDAN-IONUŢ
DUMITRACHE

1ZERO1 10, 18, 25,
35

1411

869
M 2021
02914

08/04/2021 177222 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

neo TIMPURI NOI 35, 36, 37 1411

870
M 2021
02917

09/04/2021 177279 PET PRODUCT SRL animax 9, 42 1412

871
M 2021
02932

09/04/2021 177267 TOP RESORTS S.R.L. ATRA DOFTANA 43 1413

872
M 2021
02938

09/04/2021 177223 AMVAST
INTERNATIONAL SRL

Home Vast 35 1413

873
M 2021
02944

09/04/2021 176763 MIVADERM SRL MIVADERM 3, 44 1414

874
M 2021
02947

10/04/2021 177224 SC MARALYN
COUTURE SRL

Maralyn
www.MARALYN.RO

25 1415

875
M 2021
02949

10/04/2021 177225 ROXANA COJOCEA Bebelinul meu 24, 25, 35,
43

1415

876
M 2021
02950

11/04/2021 177226 GERABISCO SRL 30, 32, 35 1416

877
M 2021
02975

12/04/2021 177227 ARGGO SOFTWARE
DEVELOPMENT &
CONSULTING SRL

timeqode 42 1417

878
M 2021
02977

12/04/2021 177551 NIVA DEVELOPMENT
SRL

35, 36, 37 1418
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879
M 2021
02978

12/04/2021 177564 GRAPHIS
ADVERTISING SRL

GRAPHIS Advertising 35, 42 1419

880
M 2021
02991

12/04/2021 177228 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one HIGH DISTRICT 35, 36, 37 1419

881
M 2021
02998

12/04/2021 177229 OPTIM GSM SRL OPTIM SOLUTION 9, 12, 35,
42

1420

882
M 2021
03009

13/04/2021 176831 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR. Alegeri financiare
inteligente.

35, 36 1422

883
M 2021
03036

13/04/2021 177230 SC SOLAREX IMPEX
SRL

MELCOCID 5 1422

884
M 2021
03047

14/04/2021 176832 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR.Mindfulness
financiar.

35, 36 1422

885
M 2021
03063

14/04/2021 177231 PAVEL GOLOVIN OLGUŢA PRODUSE
DELICIOASE

16, 30, 35 1422

886
M 2021
03096

15/04/2021 177281 SC ROYAL ESTATES
& BUILDINGS SRL

WONDER SPRING 32, 33, 35 1423

887
M 2021
03110

15/04/2021 177282 PRODVINALCO SA MATELOT 35 1424

888
M 2021
03111

15/04/2021 177283 PRODVINALCO SA MONOPOL 35 1424

889
M 2021
03114

15/04/2021 177284 MADALINA-CRISTINA
COSTEA

evog 24 1424

890
M 2021
03136

16/04/2021 177285 S.C. MEDIA SAT
S.R.L.

MEDIA SAT
Communications, no
limits

35, 36, 38,
42

1425

891
M 2021
03167

16/04/2021 177286 ROXANA BLENCHE BlenChef 29, 30, 43 1426

892
M 2021
03197

19/04/2021 177287 SOFIA A ROMÂNIEI Principesa Sofia 16, 30, 32,
33, 35, 41

1427

893
M 2021
03198

19/04/2021 177288 LICEUL TEORETIC
ATLAS

ȘCOALA ATLAS 41 1428

894
M 2021
03200

19/04/2021 177289 VALROM INDUSTRIE
SRL

Easy FONO 11, 17, 19 1428

895
M 2021
03201

19/04/2021 176728 ALEXANDRU BADAN TraLaLa 5, 10, 11,
12, 26, 27,
31, 36, 38,
39, 40, 43,
44, 45

1434

896
M 2021
03215

20/04/2021 176948 MOON SECURITY
SRL

MS MOON SECURITY 45 1443

897
M 2021
03226

20/04/2021 177290 PETRU-CRISTIAN
ILIEŞ

MUNCA DISTRUJE 18, 21, 25,
34, 35

1443

898
M 2021
03236

20/04/2021 177581 MEDIATICA SRL FMC FISH MARKET
CLUJ PIAŢA DE
PEŞTE

29, 35 1444

899
M 2021
03272

21/04/2021 177291 SANO VITA SRL SanoVita VARIETY
MIX

29, 30 1445

900
M 2021
03273

21/04/2021 177292 SANO VITA SRL SanoVita FRUIT
SHOW

29, 30 1446
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901
M 2021
03274

21/04/2021 177293 SANO VITA SRL SanoVita FUN MIX 29, 30 1447

902
M 2021
03285

22/04/2021 176833 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

BCR Financial Coach 35, 36 1448

903
M 2021
03315

22/04/2021 177525 OPTICAL
INVESTMENT GROUP
S.A.

VISION TECH 9 1448

904
M 2021
03323

22/04/2021 177280 PET PRODUCT SRL m 9, 35, 42,
44

1449

905
M 2021
03324

22/04/2021 177294 ALEXANDRU EGRI Muzicale 35 1451

906
M 2021
03333

23/04/2021 177098 VGD IDEAL
SECURITY SRL

V.G.D SECURITY 45 1453

907
M 2021
03340

23/04/2021 177519 S.C. CREDIT-GOLD &
GF 2003 S.R.L.

ABC Diamonds 14, 35 1454

908
M 2021
03356

23/04/2021 177554 S.C. NATURAL
AUTENTIC DESIGN
SRL-D

NATURO 29, 32 1454

909
M 2021
03358

23/04/2021 177295 BEVO ASSET
HOLDING SA

ZETBURGER 29, 39, 43 1455

910
M 2021
03360

23/04/2021 177552 S.C. NATURAL
AUTENTIC DESIGN
SRL-D

NATURAI prajituri ca în
rai

30, 35 1456

911
M 2021
03433

27/04/2021 177524 SC GRAPHIS
ADVERTISING SRL

GRAPHIS MEDIA 35, 42 1456

912
M 2021
03676

10/05/2021 177590 ALL MEDIA
PRODUCT S.R.L.

All Media
www.allmedia.ro

35, 38, 41 1457

913
M 2021
04067

21/05/2021 177096 ALEXANDRA
IACOBESCU

ALE 35, 41 1461
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175726 M 2021 01471 798
175730 M 2021 01466 797
175963 M 2021 01472 799
176675 M 2021 01007 665
176676 M 2021 00239 505
176677 M 2021 00966 656
176678 M 2020 09019 480
176679 M 2021 01386 772
176680 M 2021 02790 1395
176681 M 2021 01187 720
176682 M 2021 01133 688
176683 M 2021 00311 509
176684 M 2021 00761 623
176686 M 2020 05198 389
176687 M 2021 01246 744
176688 M 2021 01115 686
176689 M 2021 00824 632
176690 M 2021 00882 643
176691 M 2021 02638 1386
176692 M 2021 02435 1375
176693 M 2020 02038 382
176694 M 2021 01364 763
176695 M 2021 00532 549
176696 M 2021 00923 647
176697 M 2020 02356 382
176698 M 2020 09426 488
176699 M 2020 09423 486
176700 M 2020 06765 402
176701 M 2018 00280 365
176702 M 2020 07129 404
176703 M 2020 09430 491
176704 M 2020 07587 406
176705 M 2018 00283 366
176706 M 2021 02809 1396
176707 M 2021 00280 508
176708 M 2020 05142 389
176709 M 2021 01662 960
176710 M 2021 00609 563
176711 M 2018 00285 367
176712 M 2020 09429 490
176713 M 2020 02856 385
176714 M 2021 00681 587
176715 M 2021 00679 586

Nr. marcă Nr. depozit pag.
176716 M 2021 00963 655
176717 M 2021 00621 579
176718 M 2020 07907 411
176719 M 2020 07906 410
176720 M 2020 07904 410
176721 M 2021 00941 652
176722 M 2021 00179 498
176723 M 2021 00650 584
176724 M 2020 08505 455
176725 M 2021 00983 663
176726 M 2020 07320 406
176727 M 2021 02288 1334
176728 M 2021 03201 1434
176729 M 2020 08793 467
176730 M 2021 01243 742
176731 M 2021 01692 968
176732 M 2021 00033 495
176733 M 2021 02449 1377
176734 M 2020 07766 409
176735 M 2021 01333 758
176736 M 2021 00718 591
176737 M 2021 01856 1025
176738 M 2021 02234 1284
176739 M 2021 01810 1011
176740 M 2021 02672 1387
176741 M 2021 02673 1388
176742 M 2018 00441 368
176743 M 2019 06919 378
176744 M 2021 00375 512
176745 M 2021 02120 1228
176746 M 2021 01399 778
176747 M 2020 08245 417
176748 M 2020 08276 429
176749 M 2020 08278 441
176750 M 2021 01172 709
176751 M 2021 01174 711
176752 M 2021 02366 1357
176753 M 2021 01506 809
176754 M 2021 01280 751
176755 M 2021 01712 981
176756 M 2021 01276 748
176757 M 2021 00615 576
176758 M 2019 00445 374

Nr. marcă Nr. depozit pag.
176759 M 2021 02813 1403
176760 M 2021 01185 719
176761 M 2021 02135 1236
176762 M 2021 00696 589
176763 M 2021 02944 1414
176764 M 2021 01843 1024
176765 M 2021 01460 795
176766 M 2021 02496 1379
176767 M 2021 01143 700
176768 M 2021 01011 666
176769 M 2013 09007 361
176770 M 2021 01089 683
176771 M 2021 00631 582
176772 M 2020 08480 454
176773 M 2021 00474 539
176774 M 2021 00559 561
176775 M 2019 01160 374
176776 M 2021 00613 575
176777 M 2021 00616 576
176778 M 2021 00617 577
176779 M 2021 00619 578
176780 M 2021 00623 580
176781 M 2021 00625 581
176782 M 2021 01987 1047
176783 M 2021 01151 706
176784 M 2021 01623 948
176785 M 2021 01202 722
176786 M 2021 01204 722
176787 M 2021 02228 1273
176788 M 2021 01343 759
176789 M 2021 01228 739
176790 M 2020 05574 395
176791 M 2021 00011 494
176792 M 2021 00450 522
176793 M 2021 01190 720
176794 M 2021 01116 687
176795 M 2021 01438 783
176796 M 2019 04852 376
176797 M 2021 01036 679
176798 M 2021 01809 1007
176799 M 2021 01018 669
176800 M 2021 01019 670
176801 M 2021 01041 680
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176802 M 2021 01033 678
176803 M 2021 01013 667
176804 M 2021 01031 677
176805 M 2021 01016 668
176806 M 2021 01014 667
176807 M 2021 01012 666
176808 M 2021 01037 679
176809 M 2021 01040 680
176810 M 2021 01567 835
176811 M 2021 01022 670
176812 M 2021 01034 678
176813 M 2021 01015 668
176814 M 2021 01017 669
176815 M 2021 01032 677
176816 M 2021 01181 714
176817 M 2021 00368 512
176818 M 2020 01974 381
176819 M 2020 08953 471
176820 M 2020 08954 475
176821 M 2020 08936 468
176822 M 2021 01300 753
176823 M 2021 01301 754
176824 M 2021 01302 756
176825 M 2021 00880 641
176826 M 2021 01066 681
176827 M 2017 05710 365
176828 M 2021 00909 646
176829 M 2020 07021 404
176831 M 2021 03009 1422
176832 M 2021 03047 1422
176833 M 2021 03285 1448
176834 M 2021 00735 615
176835 M 2021 00677 585
176836 M 2020 07865 410
176837 M 2020 05994 400
176838 M 2020 05616 395
176839 M 2020 08208 417
176840 M 2020 08467 453
176841 M 2020 08553 466
176842 M 2020 09018 479
176843 M 2020 09089 483
176844 M 2020 09158 485
176845 M 2021 00133 496

Nr. marcă Nr. depozit pag.
176846 M 2021 00216 505
176847 M 2021 01047 681
176848 M 2021 01123 688
176849 M 2021 01268 747
176850 M 2021 01278 749
176851 M 2021 01282 751
176852 M 2021 01341 759
176853 M 2021 01363 763
176854 M 2021 01366 764
176855 M 2021 01374 765
176856 M 2021 01376 766
176857 M 2021 01379 766
176858 M 2021 01381 767
176859 M 2021 01387 772
176860 M 2021 01392 773
176861 M 2021 01395 777
176862 M 2021 01396 777
176863 M 2021 01406 779
176864 M 2021 01411 780
176865 M 2021 01413 780
176866 M 2021 01414 780
176867 M 2021 01428 782
176868 M 2021 01433 783
176869 M 2021 01439 784
176870 M 2021 01440 784
176871 M 2021 01446 790
176872 M 2021 01447 790
176873 M 2021 01452 793
176874 M 2021 01455 793
176875 M 2021 01456 794
176876 M 2021 01462 796
176877 M 2021 01468 797
176878 M 2021 01484 800
176879 M 2021 01489 804
176880 M 2021 01495 805
176881 M 2021 01496 806
176882 M 2021 01497 806
176883 M 2021 01499 806
176884 M 2021 01500 807
176885 M 2021 01505 808
176886 M 2021 01513 810
176887 M 2021 01514 815
176888 M 2021 01515 815

Nr. marcă Nr. depozit pag.
176889 M 2021 01516 815
176890 M 2021 01521 817
176891 M 2021 01534 819
176892 M 2021 01535 820
176893 M 2021 01536 821
176894 M 2021 01537 821
176895 M 2021 01538 822
176896 M 2021 01539 823
176897 M 2021 01541 823
176898 M 2021 01542 824
176899 M 2021 01543 825
176900 M 2021 01544 826
176901 M 2021 01545 827
176902 M 2021 01547 828
176903 M 2021 01549 829
176904 M 2021 01552 830
176905 M 2021 01559 831
176906 M 2021 01561 832
176907 M 2021 01564 832
176908 M 2021 01565 833
176909 M 2021 01566 834
176910 M 2021 01579 843
176911 M 2021 01585 844
176912 M 2021 01589 845
176913 M 2021 01594 847
176914 M 2021 01595 859
176915 M 2021 01596 860
176916 M 2021 01598 860
176917 M 2021 01599 873
176918 M 2021 01600 885
176919 M 2021 01601 898
176920 M 2021 01602 910
176921 M 2021 01606 941
176922 M 2021 01609 942
176923 M 2021 01611 943
176924 M 2021 01613 945
176925 M 2021 01614 945
176926 M 2021 01625 949
176927 M 2021 01636 950
176928 M 2021 01638 950
176929 M 2021 01639 950
176930 M 2021 01643 951
176931 M 2021 01644 952
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176932 M 2021 01646 953
176933 M 2021 01647 954
176934 M 2021 01648 955
176935 M 2021 01649 956
176936 M 2021 01490 804
176937 M 2021 01654 957
176938 M 2021 01658 959
176939 M 2021 01660 960
176940 M 2021 01663 961
176941 M 2021 01664 961
176942 M 2021 01665 961
176943 M 2021 01666 961
176944 M 2021 01667 962
176948 M 2021 03215 1443
176949 M 2021 01672 962
176950 M 2021 01674 963
176951 M 2021 01679 965
176952 M 2021 01680 965
176953 M 2021 01684 965
176954 M 2021 01686 966
176955 M 2021 01687 966
176956 M 2021 01688 967
176957 M 2021 01695 969
176958 M 2021 01698 969
176959 M 2021 01699 971
176960 M 2021 01703 971
176961 M 2021 01704 971
176962 M 2021 01705 979
176963 M 2021 01707 979
176964 M 2021 01709 980
176965 M 2021 01710 980
176966 M 2021 01713 981
176967 M 2021 01719 981
176968 M 2021 01721 982
176969 M 2021 01722 983
176970 M 2021 01724 984
176971 M 2021 01730 985
176972 M 2021 01739 986
176973 M 2021 01742 986
176974 M 2021 01743 987
176975 M 2021 01744 988
176976 M 2021 01745 988
176977 M 2021 01746 988

Nr. marcă Nr. depozit pag.
176978 M 2021 01747 989
176979 M 2021 01749 989
176980 M 2021 01750 990
176981 M 2021 01752 990
176982 M 2021 01757 991
176983 M 2021 01763 992
176984 M 2021 01773 999
176985 M 2021 01779 1000
176986 M 2021 01782 1001
176987 M 2021 01787 1002
176988 M 2021 01795 1004
176989 M 2021 01796 1005
176990 M 2021 01797 1005
176991 M 2021 01799 1006
176992 M 2021 01801 1006
176993 M 2021 01813 1012
176994 M 2021 01816 1013
176995 M 2021 01815 1013
176996 M 2021 01820 1013
176997 M 2021 01830 1018
176998 M 2021 01831 1018
176999 M 2021 01835 1019
177000 M 2021 01837 1020
177001 M 2021 01838 1021
177002 M 2021 01840 1021
177003 M 2021 01844 1024
177004 M 2021 01858 1025
177005 M 2021 01872 1028
177006 M 2021 01873 1028
177007 M 2021 01874 1029
177008 M 2021 01875 1030
177009 M 2021 01881 1030
177010 M 2021 01882 1031
177011 M 2021 01884 1031
177012 M 2021 01886 1031
177013 M 2021 01887 1032
177014 M 2021 01891 1032
177015 M 2021 01892 1033
177016 M 2021 01899 1033
177017 M 2021 01900 1033
177018 M 2021 01901 1037
177019 M 2021 01902 1037
177020 M 2021 01905 1038

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177021 M 2021 01906 1039
177022 M 2021 01909 1039
177023 M 2021 02453 1378
177024 M 2021 02411 1371
177025 M 2021 01221 728
177026 M 2021 00452 525
177027 M 2021 00893 645
177028 M 2021 01183 719
177029 M 2021 00957 653
177030 M 2021 02373 1363
177031 M 2020 08091 416
177032 M 2021 01214 723
177033 M 2021 01937 1042
177034 M 2021 01870 1027
177035 M 2021 01871 1028
177036 M 2021 01784 1001
177037 M 2021 02331 1351
177038 M 2021 02336 1352
177039 M 2021 02404 1368
177040 M 2021 02727 1393
177041 M 2021 00439 517
177042 M 2021 00734 614
177043 M 2021 02165 1252
177044 M 2020 06126 402
177045 M 2021 01239 741
177046 M 2021 00417 516
177047 M 2020 07998 412
177048 M 2021 02309 1342
177049 M 2021 00668 585
177050 M 2021 00458 537
177051 M 2021 00426 516
177052 M 2020 08199 416
177053 M 2020 08015 412
177054 M 2021 02256 1293
177055 M 2021 02301 1340
177056 M 2021 02255 1291
177057 M 2020 05539 394
177058 M 2020 05537 393
177059 M 2021 01502 808
177060 M 2020 09096 483
177061 M 2021 01287 752
177062 M 2021 02025 1057
177063 M 2021 01154 707
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177107 M 2021 02059 1063
177108 M 2021 02061 1063
177109 M 2021 02063 1064
177110 M 2021 02067 1067
177111 M 2021 02068 1067
177112 M 2021 02078 1216
177113 M 2021 02083 1218
177114 M 2021 02085 1219
177115 M 2021 02086 1220
177116 M 2021 02087 1221
177117 M 2021 02088 1222
177118 M 2021 02089 1223
177119 M 2021 02097 1223
177120 M 2021 02098 1224
177121 M 2021 02100 1224
177122 M 2021 02112 1227
177123 M 2021 02116 1227
177124 M 2020 05759 398
177125 M 2021 02134 1236
177126 M 2021 02136 1238
177127 M 2021 02143 1240
177128 M 2021 02154 1245
177129 M 2021 02157 1248
177130 M 2021 02160 1251
177131 M 2021 02161 1251
177132 M 2021 02168 1253
177133 M 2021 02171 1255
177134 M 2021 02172 1256
177135 M 2021 02174 1256
177136 M 2021 02189 1260
177137 M 2021 02190 1260
177138 M 2021 02194 1261
177139 M 2021 02195 1263
177140 M 2021 02197 1263
177141 M 2021 02216 1268
177142 M 2021 02221 1271
177143 M 2021 02232 1283
177144 M 2021 02235 1287
177145 M 2021 02237 1287
177146 M 2021 02239 1288
177147 M 2021 02253 1290
177148 M 2021 02254 1291
177149 M 2021 02260 1293

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177150 M 2021 02264 1302
177151 M 2021 02265 1303
177152 M 2021 02271 1304
177153 M 2021 02272 1305
177154 M 2021 02273 1305
177155 M 2021 02274 1305
177156 M 2021 02281 1305
177157 M 2021 02284 1332
177158 M 2021 02285 1332
177159 M 2021 02286 1333
177160 M 2021 02292 1335
177161 M 2021 02297 1336
177162 M 2021 02299 1338
177163 M 2021 02311 1342
177164 M 2021 02312 1347
177165 M 2021 02313 1347
177166 M 2021 02314 1347
177167 M 2021 02319 1348
177168 M 2021 02320 1348
177169 M 2021 02322 1348
177170 M 2021 02325 1348
177171 M 2021 02326 1349
177172 M 2021 02327 1349
177173 M 2021 02329 1350
177174 M 2021 02332 1351
177175 M 2021 02338 1353
177176 M 2021 02339 1353
177177 M 2021 02342 1354
177178 M 2021 02345 1354
177179 M 2021 02356 1354
177180 M 2021 02357 1355
177181 M 2021 02359 1355
177182 M 2021 02363 1356
177183 M 2021 02364 1356
177184 M 2021 02376 1364
177185 M 2021 02381 1364
177186 M 2021 02383 1365
177187 M 2021 02385 1365
177188 M 2021 02387 1365
177189 M 2021 02391 1366
177190 M 2021 02392 1366
177191 M 2021 02393 1367
177192 M 2021 02396 1367

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177064 M 2021 01155 708
177065 M 2021 00421 516
177066 M 2021 00422 516
177067 M 2021 01230 739
177068 M 2021 00003 493
177069 M 2021 01964 1044
177070 M 2021 01965 1044
177071 M 2021 01971 1044
177072 M 2021 01972 1045
177073 M 2021 01974 1045
177074 M 2021 01975 1045
177075 M 2021 01976 1046
177076 M 2021 01978 1046
177077 M 2021 01986 1047
177078 M 2021 01991 1048
177079 M 2021 01995 1050
177080 M 2021 01998 1051
177081 M 2021 01999 1053
177082 M 2021 02004 1054
177083 M 2021 02011 1055
177084 M 2021 02020 1056
177085 M 2021 02026 1057
177086 M 2021 02027 1058
177087 M 2021 02029 1058
177088 M 2021 02038 1059
177089 M 2021 02039 1059
177090 M 2021 02042 1060
177091 M 2021 02043 1060
177092 M 2021 02044 1061
177093 M 2021 02045 1061
177094 M 2020 05569 394
177095 M 2021 01429 782
177096 M 2021 04067 1461
177097 M 2020 08707 467
177098 M 2021 03333 1453
177099 M 2021 02048 1061
177100 M 2021 02049 1062
177101 M 2021 02050 1062
177102 M 2021 02051 1062
177103 M 2021 02052 1062
177104 M 2021 02053 1062
177105 M 2021 02057 1062
177106 M 2021 02058 1063
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177193 M 2021 02398 1367
177194 M 2021 02408 1369
177195 M 2021 02424 1372
177196 M 2021 02425 1373
177197 M 2021 02427 1374
177198 M 2021 02434 1374
177199 M 2021 02443 1376
177200 M 2021 02454 1378
177201 M 2021 02455 1379
177202 M 2021 02493 1379
177203 M 2021 02532 1379
177204 M 2021 02543 1380
177205 M 2021 02564 1380
177206 M 2021 02626 1381
177207 M 2021 02632 1381
177208 M 2021 02633 1382
177209 M 2021 02689 1389
177210 M 2021 02649 1387
177211 M 2021 02692 1390
177212 M 2021 02706 1391
177213 M 2021 02724 1392
177214 M 2021 02733 1393
177215 M 2021 02769 1394
177216 M 2021 02818 1404
177217 M 2021 02859 1405
177218 M 2021 02870 1407
177219 M 2021 02887 1408
177220 M 2021 02888 1409
177221 M 2021 02906 1409
177222 M 2021 02914 1411
177223 M 2021 02938 1413
177224 M 2021 02947 1415
177225 M 2021 02949 1415
177226 M 2021 02950 1416
177227 M 2021 02975 1417
177228 M 2021 02991 1419
177229 M 2021 02998 1420
177230 M 2021 03036 1422
177231 M 2021 03063 1422
177232 M 2021 00968 661
177233 M 2021 00693 589
177234 M 2021 00794 625
177235 M 2021 01299 752

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177236 M 2021 00595 562
177237 M 2021 00596 562
177238 M 2021 01354 762
177239 M 2021 01769 994
177240 M 2021 02104 1225
177241 M 2021 00738 617
177242 M 2021 02293 1335
177243 M 2021 01148 706
177244 M 2021 02218 1270
177245 M 2021 02758 1393
177246 M 2021 02028 1058
177247 M 2021 02316 1347
177248 M 2021 01227 738
177249 M 2021 01610 942
177250 M 2018 08289 371
177251 M 2021 02406 1368
177252 M 2021 01933 1042
177253 M 2021 01097 684
177254 M 2020 05228 389
177255 M 2021 00165 497
177256 M 2021 00312 509
177257 M 2021 02315 1347
177258 M 2021 00148 496
177259 M 2021 00170 497
177260 M 2020 09083 482
177261 M 2020 01975 381
177262 M 2020 05474 392
177263 M 2021 01622 947
177264 M 2021 00633 583
177265 M 2021 00289 508
177266 M 2021 01612 944
177267 M 2021 02932 1413
177268 M 2021 01442 785
177269 M 2021 00411 513
177270 M 2021 01285 751
177271 M 2021 00412 514
177272 M 2021 00427 517
177273 M 2021 01607 941
177274 M 2018 08706 371
177275 M 2021 00449 521
177276 M 2021 00446 520
177277 M 2021 02124 1230
177278 M 2021 00577 561

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177279 M 2021 02917 1412
177280 M 2021 03323 1449
177281 M 2021 03096 1423
177282 M 2021 03110 1424
177283 M 2021 03111 1424
177284 M 2021 03114 1424
177285 M 2021 03136 1425
177286 M 2021 03167 1426
177287 M 2021 03197 1427
177288 M 2021 03198 1428
177289 M 2021 03200 1428
177290 M 2021 03226 1443
177291 M 2021 03272 1445
177292 M 2021 03273 1446
177293 M 2021 03274 1447
177294 M 2021 03324 1451
177295 M 2021 03358 1455
177296 M 2021 02155 1246
177297 M 2021 02413 1371
177298 M 2021 01176 712
177299 M 2021 01078 682
177300 M 2021 01621 946
177301 M 2021 02296 1335
177302 M 2021 02300 1339
177303 M 2021 02851 1405
177304 M 2021 02852 1405
177305 M 2019 03025 375
177306 M 2018 01522 368
177307 M 2018 01523 369
177308 M 2018 01524 369
177309 M 2021 00462 538
177310 M 2021 00783 624
177311 M 2021 00784 625
177312 M 2021 01762 991
177313 M 2021 01382 767
177314 M 2021 00365 510
177315 M 2021 00984 663
177316 M 2021 01531 818
177317 M 2021 01424 781
177318 M 2021 00454 536
177319 M 2021 02158 1248
177320 M 2021 01128 688
177321 M 2020 03632 387
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177322 M 2021 02791 1396
177323 M 2021 02792 1396
177325 M 2021 01238 741
177326 M 2021 02176 1258
177327 M 2021 00367 511
177328 M 2021 00875 639
177329 M 2021 00878 640
177330 M 2021 00736 616
177331 M 2021 01673 962
177332 M 2021 02771 1394
177333 M 2021 01560 831
177334 M 2021 01961 1043
177335 M 2021 02282 1306
177336 M 2021 00685 588
177337 M 2020 05673 397
177338 M 2020 05672 397
177339 M 2021 02105 1226
177340 M 2021 02082 1217
177341 M 2021 01234 740
177342 M 2021 02079 1216
177343 M 2021 00960 654
177344 M 2021 00959 654
177345 M 2021 00867 636
177346 M 2021 00863 635
177347 M 2021 00864 635
177348 M 2021 00862 635
177349 M 2021 00731 614
177350 M 2021 00730 613
177351 M 2021 00861 634
177352 M 2021 00866 636
177353 M 2021 00865 635
177354 M 2021 00868 636
177355 M 2021 00869 637
177356 M 2021 01451 791
177357 M 2021 01788 1002
177358 M 2021 00544 550
177359 M 2021 02183 1260
177360 M 2021 01488 801
177361 M 2021 02371 1357
177362 M 2021 02144 1241
177363 M 2021 01177 713
177364 M 2021 02121 1229
177365 M 2020 03626 387

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177366 M 2020 03616 386
177367 M 2021 00180 499
177368 M 2021 00523 544
177369 M 2021 00524 546
177370 M 2021 00552 550
177371 M 2021 00553 556
177372 M 2021 00522 541
177373 M 2021 02131 1232
177374 M 2021 02128 1230
177375 M 2014 03244 362
177376 M 2021 01864 1027
177377 M 2021 02080 1217
177378 M 2014 04050 364
177379 M 2021 00994 664
177380 M 2021 00995 664
177381 M 2021 02109 1226
177382 M 2021 00996 665
177383 M 2021 01279 750
177384 M 2021 02108 1226
177385 M 2021 00495 540
177386 M 2019 07383 379
177387 M 2013 04530 361
177388 M 2021 01195 721
177389 M 2020 05308 391
177390 M 2021 00020 495
177391 M 2021 01008 665
177392 M 2021 00494 540
177393 M 2021 02001 1053
177394 M 2021 01493 805
177395 M 2021 02334 1351
177396 M 2021 02248 1290
177397 M 2021 01685 966
177398 M 2020 02823 384
177399 M 2020 07944 411
177400 M 2020 01324 381
177401 M 2021 00883 643
177402 M 2020 04103 388
177403 M 2021 00257 506
177404 M 2021 01640 951
177405 M 2021 00626 582
177406 M 2021 01590 846
177407 M 2021 01916 1041
177408 M 2021 02869 1405

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177409 M 2021 00175 498
177410 M 2021 01242 742
177411 M 2021 00447 521
177412 M 2021 02141 1240
177413 M 2021 02240 1289
177414 M 2021 00763 623
177415 M 2020 05452 391
177416 M 2021 02723 1392
177417 M 2020 08509 456
177418 M 2014 03543 363
177419 M 2021 02417 1371
177420 M 2021 00461 538
177421 M 2021 00964 655
177422 M 2021 01071 682
177423 M 2021 02156 1247
177424 M 2021 02169 1253
177425 M 2021 01548 828
177426 M 2021 01645 952
177427 M 2021 01863 1026
177428 M 2021 02263 1294
177429 M 2019 04989 377
177430 M 2020 02528 383
177431 M 2020 02530 384
177432 M 2020 02526 383
177433 M 2021 02910 1411
177434 M 2020 04245 388
177435 M 2017 03129 364
177436 M 2021 02225 1272
177437 M 2021 00686 588
177439 M 2021 01100 685
177440 M 2019 04956 376
177441 M 2019 05357 377
177442 M 2021 01054 681
177443 M 2021 01122 687
177444 M 2021 01358 762
177445 M 2021 00643 584
177446 M 2021 00948 653
177447 M 2021 00949 653
177448 M 2021 01771 997
177449 M 2021 01770 996
177450 M 2021 01251 747
177451 M 2021 00947 653
177452 M 2020 05280 390
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177453 M 2021 01676 964
177454 M 2021 01240 741
177455 M 2021 01426 781
177456 M 2021 01277 748
177457 M 2014 03975 363
177458 M 2014 03976 364
177459 M 2018 05914 370
177460 M 2020 00841 380
177461 M 2019 04441 375
177462 M 2019 02948 374
177463 M 2019 05774 378
177464 M 2021 00463 539
177465 M 2021 01930 1041
177466 M 2021 01931 1041
177467 M 2021 01932 1042
177468 M 2021 01394 774
177469 M 2021 02308 1341
177470 M 2021 02130 1231
177471 M 2021 02137 1239
177472 M 2021 02132 1234
177473 M 2021 01180 714
177474 M 2021 01530 818
177475 M 2021 01310 757
177476 M 2021 01094 683
177477 M 2021 01215 723
177478 M 2021 01171 709
177479 M 2021 01170 708
177480 M 2021 01213 723
177481 M 2021 00872 638
177482 M 2021 00704 591
177483 M 2021 02036 1059
177484 M 2020 05854 399
177485 M 2020 05895 399
177486 M 2021 02180 1258
177487 M 2021 01384 771
177488 M 2021 02199 1264
177489 M 2021 02198 1264
177490 M 2021 02214 1267
177491 M 2021 02008 1054
177493 M 2021 01331 758
177493 M 2021 00742 617
177494 M 2021 02438 1376
177495 M 2021 01441 785

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177496 M 2021 01444 789
177497 M 2021 01443 788
177498 M 2020 09140 484
177499 M 2021 01385 771
177500 M 2020 07789 409
177501 M 2021 02227 1272
177502 M 2020 05481 393
177503 M 2021 00876 639
177504 M 2021 01501 807
177505 M 2021 01789 1002
177506 M 2021 02209 1265
177507 M 2014 02624 361
177508 M 2014 02663 362
177509 M 2021 00745 620
177510 M 2021 00800 626
177511 M 2021 00835 632
177512 M 2021 01026 671
177513 M 2021 01029 674
177514 M 2021 01138 691
177515 M 2021 01135 689
177516 M 2021 01144 701
177517 M 2021 01217 724
177518 M 2021 02122 1229
177519 M 2021 03340 1454
177520 M 2020 08050 413
177521 M 2021 01523 817
177522 M 2021 01522 817
177524 M 2021 03433 1456
177525 M 2021 03315 1448
177526 M 2021 02159 1250
177527 M 2021 02162 1252
177528 M 2020 08781 467
177529 M 2021 02442 1376
177530 M 2018 07486 370
177531 M 2021 01512 809
177532 M 2021 01199 721
177533 M 2021 01402 778
177534 M 2021 01517 816
177535 M 2021 02015 1055
177536 M 2020 09066 481
177537 M 2021 01351 762
177538 M 2021 01350 761
177539 M 2021 01348 761

Nr. marcă Nr. depozit pag.
177540 M 2021 01347 761
177541 M 2021 02298 1338
177542 M 2021 02217 1268
177543 M 2021 02175 1256
177544 M 2021 01996 1051
177545 M 2021 01223 738
177546 M 2020 08878 467
177547 M 2021 02267 1303
177548 M 2021 02268 1304
177549 M 2021 02269 1304
177550 M 2021 02876 1408
177551 M 2021 02977 1418
177552 M 2021 03360 1456
177553 M 2021 01369 764
177554 M 2021 03356 1454
177555 M 2021 01139 695
177556 M 2021 02719 1391
177557 M 2021 00666 585
177558 M 2021 02185 1260
177559 M 2021 02229 1283
177560 M 2021 02637 1383
177561 M 2021 01403 779
177562 M 2021 02133 1235
177563 M 2021 01393 773
177564 M 2021 02978 1419
177565 M 2021 01913 1040
177566 M 2021 01482 800
177567 M 2021 01483 800
177568 M 2021 01487 801
177569 M 2021 01178 713
177570 M 2021 01603 922
177571 M 2021 01604 931
177572 M 2021 02283 1306
177573 M 2021 02071 1119
177574 M 2021 02070 1093
177575 M 2021 02072 1125
177576 M 2021 02073 1140
177577 M 2021 02069 1068
177578 M 2021 02074 1165
177579 M 2021 02075 1190
177580 M 2021 01557 831
177581 M 2021 03236 1444
177582 M 2020 09302 485
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177583 M 2021 01532 819
177584 M 2021 01476 799
177585 M 2021 02304 1340
177586 M 2021 02305 1340
177587 M 2021 02306 1341
177588 M 2021 01581 844
177589 M 2021 02145 1242
177590 M 2021 03676 1457
177591 M 2021 01479 799
177592 M 2021 01794 1004
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(540) (210)

M 2021 02449 1377
M 2021 01712 981
M 2021 01545 827
M 2021 01594 847
M 2021 01598 860
M 2021 01599 873
M 2021 01600 885
M 2021 01601 898
M 2021 01602 910
M 2021 02453 1378
M 2021 02425 1373
M 2021 02950 1416
M 2021 00365 510
M 2021 00544 550
M 2021 02162 1252
M 2021 02977 1418
M 2021 00666 585
M 2021 01604 931
M 2021 02008 1054

#ŞIEUREUŞESC M 2021 01144 701
+ BALINT M 2021 01202 722

14 iil bistro caffe M 2020 07944 411
1896 BRASSERIE

LOUNGE M 2021 02216
1268

18 BEAUTY CENTER M 2021 01999 1053
1ZERO1 M 2021 02910 1411

20 + RĂDULESCU &
ASOCIAŢII CABINET
DE AVOCATURĂ &

MEDIERE EXPERT ÎN
LEGISLAŢIA MUNCII M 2021 00681

587

22 BELLE COSE
Salumificio

PREMIO GUSTO M 2021 01612

944

24/7 Smart Express M 2021 01369 764
360 GROUP M 2021 01909 1039

3 PENTRU VINUL
ROMANESC M 2021 00761

623

7crai M 2020 05616 395
7DAYS BAKE
ROLLS BRAN M 2021 00494

540

ABC Diamonds M 2021 03340 1454
about HAIR M 2020 09019 480

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

ACADEMIA
NETWORKERILOR

DE SUCCES M 2020 05854

399

Acord M 2021 01495 805
ACUBOND

www.acubond.ro M 2020 08707
467

ADA KALEH by YOUR
PERSONAL AROMA M 2021 01971

1044

ADI TRAVADI M 2020 08467 453
AdNatura QUERCETIN

98 COMPLEX M 2020 09158
485

Adoptă un copac! M 2021 00875 639
AdSymphony M 2021 01978 1046

AEROSAN M 2021 01036 679
AFFICHE DIGITAL

PRINTING M 2021 00170
497

AG CAMO PASIUNEA
PRINDE VIATA M 2021 00735

615

AGENDA
POMPIERULUI M 2021 01621

946

AgKultur M 2021 01215 723
AGUU M 2021 00450 522

AIDA PATISERIE
DIN 1994 M 2021 02332

1351

AI DENTAL M 2021 02168 1253
Airplate M 2021 01282 751
AIRZEB M 2021 02300 1339
AlaniE M 2021 01746 988

Albina românească M 2021 01875 1030
ALCHOSENSE M 2021 01032 677
Alconnaisseur M 2021 01066 681

ALE M 2021 04067 1461
ALEV interiors

instalații de calitate M 2021 01100
685

Alexandra V M 2021 00289 508
ALFA OMEGA TV
INTERNAȚIONAL M 2021 01797

1005

ALIANȚA LOCAL M 2021 01488 801
Alice în Țara Legumelor M 2021 01183 719

Alizee Pro - Flux
de aer laminat M 2021 01331

758

All Media
www.allmedia.ro M 2021 03676

1457

ALL SUN M 2018 08706 371
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(540) (210)

ALPHA NOT
PRELUARE

NOTIFICĂRI ONLINE
B.E.J. TUDORACHE

AURELIAN M 2021 01799

1006

Alpha Pay Online M 2021 01468 797
Amis de la Fête M 2021 02859 1405

A M S Accelerate IT M 2021 01974 1045
AMSaragia M 2021 02176 1258

AMUR M 2021 00994 664
Ana's Apartments
in Silver Mountain M 2021 01794

1004

Anasta Crepe & Coffe M 2021 00964 655
ANATOMIKA M 2021 00959 654

AnDum M 2021 01406 779
animax M 2021 02917 1412

Aninu Apps aninu.ro M 2021 02116 1227
Ansamblul Folcloric

Plai de Dor M 2021 02314
1347

Ansamblul Mugurașii
Mioveniului M 2021 02313

1347

Ansamblul Nova M 2021 02312 1347
ANTENA GROUP M 2021 01310 757

Antrenor de
Personalitate M 2021 02406

1368

Anunturi.biz M 2021 01844 1024
anzan M 2021 02228 1273
appia M 2021 01673 962

ARCADIA CONCEPT M 2021 01639 950
ARCOCENTER M 2021 00375 512

ARENA STARURILOR M 2021 01011 666
ARGOS M 2021 01234 740

ARISMAT M 2021 01565 833
Aroma Caffe M 2021 01341 759
ASOCIAȚIA

COLUMBOFILĂ
CLUB A.G.H.

„AMERICAN GIANT
HOMER” ROMÂNIA M 2021 02288

1334

ASOCIATIA
ELECTROCONS O
VIATA MAI BUNA M 2021 01830

1018

Asociatia
Internationalilor

de Rugby -
Romania, A.I.R.R. M 2021 01762

991

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Asociația pastel M 2021 01931 1041
Asociaţia pastel Nicio
lună fără o faptă bună M 2021 01930

1041

ASOCIATIA SPERANTA
PENTRU ROMANIA M 2021 02128

1230

ASTROSENS M 2021 02638 1386
Atât de bune

cum se spune M 2021 02285
1332

atelier DULCE
AMARUI PRAJITURI

RAW VEGAN M 2021 01505

808

Atelierul Zazu M 2021 02325 1348
atlas M 2021 01276 748

ATP BUS M 2021 01686 966
ATRA DOFTANA M 2021 02932 1413

AUTO MUTE M 2021 01815 1013
AUTO-VOX M 2021 01246 744
AVICARVIL M 2021 02719 1391

AVISOL
ÎNGRĂȘĂMÂNT

ORGANIC M 2019 06919

378

AXA MEDICAL CENTER M 2021 02373 1363
AZZURRO 60 M 2020 03616 386

AZZURRO Enjoy
a clean life! M 2020 03626

387

backstage
production group M 2021 02424

1372

BACTERIOSEPT M 2021 01012 666
BADA BING
RESIDENCE M 2021 01213

723

BALADA MARKET M 2021 00577 561
BAUMAG M 2021 01462 796
Baumann M 2014 04050 364

B BALINT PRODUCTS M 2021 01204 722
BCR. Alegeri

financiare inteligente. M 2021 03009
1422

BCR.Mindfulness
financiar. M 2021 03047

1422

BCR Financial Coach M 2021 03285 1448
Beauty Miles M 2014 02663 362
beautyname M 2021 00880 641

BEAUTYNAME M 2021 01300 753
BEAUTYNAME

BY eMAG M 2021 01301
754
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BEAUTYNAME
BY eMAG M 2021 00883

643

Bebelinul meu M 2021 02949 1415
BECIUL SIHASTRULUI M 2021 01097 684

BELONG ANYTIME
TIME TO BE LONG
BELONG TO NOW

AMAZING FANTASTIC
UNEXPECTED M 2021 01223

738

BEST IN GLASS M 2021 01489 804
bForce

PERFORMANCE M 2021 02155
1246

Bianca Zen M 2021 01906 1039
BIOAS PURE

Bucharest M 2021 00995
664

BIOde10 M 2021 01881 1030
biotransilvania

MAGAZIN SANATOS M 2021 01698
969

Biscolata stix M 2014 03543 363
BL BioLavanda M 2021 02281 1305

BlenChef M 2021 03167 1426
Blue Air BASIC. M 2021 02083 1218
Blue Air BASIC. M 2021 02085 1219

Blue Air BIZ. M 2021 02086 1220
Blue Air BIZ. M 2021 02087 1221

Blue Air PLUS. M 2021 02088 1222
Blue Air PLUS. M 2021 02089 1223
BLUE AIR THE

BETTER WAY TO FLY M 2021 01722
983

BLUE AIR THE
BETTER WAY TO FLY M 2021 01724

984

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY. M 2021 01719

981

Blue Air THE BETTER
WAY TO FLY. M 2021 01721

982

bluedio M 2021 02342 1354
BN By eMAG M 2021 01302 756

BODANY PROD
SHOES PRODUCTIE

INCALTAMINTE M 2021 01672

962

Bookd Homes M 2021 02493 1379
BOOK ESPRESSO M 2021 02044 1061

Book of Love Finezza
FINE CHOCOLATE M 2021 01472

799

BORA SECURITY M 2021 01364 763
BöRD 13 burger house M 2020 05537 393

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

BORD 13 food truck M 2020 05539 394
BOXER M 2021 01242 742

bp belcotă production
STORY IN FRAME M 2021 00257

506

BRAIN FOOD M 2021 02042 1060
BRANDS HUB M 2020 09089 483

BRAVO EUROPA
one dedicated team M 2021 00742

617

brener M 2021 02157 1248
BREZEL-DOG M 2019 01160 374

brilio M 2021 00426 516
BRIZ M 2021 00559 561

BroHouse M 2021 02329 1350
BUCĂTĂRIME M 2021 00960 654

BUCHAREST PRIDE M 2021 01366 764
Buchete Gigant M 2020 05673 397

BUCUREȘTI
PRIN OBIECTIV M 2021 01089

683

BUENO LACT M 2021 01497 806
BUNATATI Macelaresti
din inima macelarului M 2021 02082

1217

BURGER DULCE M 2020 07021 404
BURSA DE VALORI

BUCUREȘTI M 2020 08553
466

Cadouri cu Stil M 2021 02320 1348
Café Inés CAFÉ

CON AMOR M 2021 01502
808

cafizzio EST. 2021 M 2021 02870 1407
CAMPING CORNER

BY CRASTO M 2021 01769
994

CAPTAIN BEAN
coffee to go! go! go! M 2021 02160

1251

CARAMICI M 2021 00668 585
CARBOGAZ M 2021 01856 1025

CARLAS
SPARKLING DREAM M 2020 05198

389

Cârnați de Poșta
Câlnău CG Produs

autentic din
carne de oaie M 2021 02068

1067

Carti Alese M 2021 01961 1043
CASA DUDU M 2020 02528 383

CASA MINUNATA M 2021 00458 537
CA SAREA ÎN BUCATE M 2021 02072 1125

Castelana Blu M 2021 02026 1057
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Castelana Rossa M 2021 02027 1058
Castelana Verde M 2021 02029 1058

CĂSUŢA RĂSTURNATĂ M 2021 01680 965
CBD FUNHOUSE

Your Premium
Health Partner M 2021 02020

1056

CB hair - salon
hairstylist, haircolorist,

hairdresser just hair M 2021 02383

1365

C CONCENTRO
COMPLETE

WASHING SYSTEMS
WWW.CONCENTRO.RO M 2021 01396

777

C CONCENTRO
COSMETICS &

CLEANING SOLUTIONS
WWW.CONCENTRO.RO M 2021 01395

777

CEA Mai cea M 2021 01543 825
CENTRUL MEDICAL

OMEGA SCAN M 2021 02339
1353

CERTION Property
Developers M 2021 00613

575

cesil PROFESSIONAL M 2021 02443 1376
ChaOS M 2021 01667 962

CHELUȚU M 2020 08245 417
Chido Mexican Kitchen M 2021 02144 1241
CHIMIA CU AUGUSTA M 2021 02214 1267

CHINESE GARDEN M 2021 01381 767
CICLO M 2021 01506 809

cine intră în istorie M 2020 09423 486
CINEMALEPH M 2020 09429 490

CISMIGIU M 2021 00020 495
citEști M 2020 06765 402

citty tech & tenacity M 2021 02359 1355
CITYPLACE M 2021 02183 1260

CLASS PLAST M 2021 01387 772
Clean Recycle M 2019 04989 377

CLICK! M 2021 02454 1378
clingo M 2021 00882 643

CLINICA ICC
INTERCARDIOCLINIQUE M 2020 04103

388

Clorocid M 2021 02052 1062
CMC M 2021 01176 712

CN CHRISTINE NOIR
Beauty by nature M 2021 01376

766

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

COCOȘTIRI cu
Mihai Găinușă M 2018 00283

366

Coffee Quest M 2021 01007 665
Coffe Story M 2021 01190 720

COLICALMINPLUS M 2021 02442 1376
Columbo-Vit M 2021 02048 1061

COMEDY MALL M 2018 00280 365
ConTask M 2021 01333 758

ContentSpeed
eCommerce made easy M 2021 01987

1047

COOLSmile M 2021 02237 1287
cora găteşte pentru tine M 2021 01537 821

CORTINA GATE M 2021 01559 831
COUCH TALKS M 2021 02045 1061
Crama Giurgea M 2021 02105 1226
CRAZY LOOP M 2019 05774 378
CREATIV TIM M 2021 00175 498

Cristina Bucur Cooking M 2021 01499 806
CRUNCHERY M 2021 01782 1001

CTE DEFENCE M 2021 02268 1304
CTE Rent M 2021 02267 1303

CTE SOLUTION M 2021 02269 1304
CTE SOLUTION M 2021 02876 1408

CTnews M 2021 01899 1033
Cucina di Mamma M 2019 04956 376

CUCINA DI MAMMA
PROASPĂT,

FRAGED ŞI GUSTOS M 2019 05357

377

CUISINE EXPERT M 2021 01603 922
Cupt'or M 2021 02396 1367

Cuptorul Lagunei M 2021 01763 992
CURENT EXPERT M 2021 02253 1290

DACIA M 2021 02706 1391
DANESTAR

TÂRGU MUREȘ M 2021 01128
688

Dannes Beauty M 2021 02078 1216
DANUBIANA M 2021 01399 778

DARUL FERMIERULUI
PREPARATE
CU SUFLET M 2021 00179

498

DASK Different
Approach to Skincare M 2021 01227

738

DAVER M 2021 01521 817
DAVER AMBIENT M 2021 01512 809
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DECORESILK M 2021 01268 747
DELANOI M 2021 02038 1059

DELES TRAPANELES M 2020 07904 410
DELTA Clinic Dent
health and science
Zâmbește mai mult! M 2021 01185

719

DEMALIS M 2021 01441 785
DentaLab M 2021 00427 517

DENTAL CONCEPT
by Dr.Mihali M 2021 00148

496

DentExpert Dr. Borș M 2021 02036 1059
DENTISTREE M 2021 02338 1353

DENTSIM M 2021 02305 1340
DENTSIM AESTHETIC M 2021 02304 1340

DEPOZITUL
DE TONERE M 2019 04852

376

DERBY M 2021 01779 1000
design radar M 2021 01692 968
DETECTORS

ALERT SYSTEM M 2021 01534
819

dev.ro M 2021 02217 1268
dev.ro M 2021 02175 1256

Devirusan Aplica
si protejeaza M 2021 00909

646

DEZIKLIN M 2021 01017 669
DEZINOL M 2021 01022 670

dhc DENTAL
HOUSE CLINIC M 2020 00841

380

Dieta M 2021 01402 778
Dieta M 2021 01403 779
DIEZ M 2021 01663 961

DIFINE PR M 2021 01581 844
Doctor wipes
Keep clean! M 2021 02260

1293

DOI FLĂCĂI BERATĂ M 2020 05895 399
Doi Nepoți M 2021 01094 683
DOMENIUL
SEBASTIAN M 2021 01541

823

DONCAFÉ M 2021 00868 636
DONCAFÉ M 2021 00869 637

DOOGIE JUNIOR M 2021 00867 636
DR. CLEAN EXPERT

ÎN CURĂȚENIE
ȘI DEZINFECȚIE M 2021 01054

681

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

DR. ELENA MARTIN EM
SCIENTIFIC SKINCARE M 2020 08208

417

Dr. Gusto M 2021 02427 1374
DR. HEART M 2020 05142 389

DR. KLIN M 2021 01014 667
Dr. Ravliuc DentPark M 2021 01625 949

DR. SANITARY M 2021 01016 668
DRACULA`S

DELICIOUS BITE
FINEZZA Dracula`s
delight, A bite you
will never forget! M 2021 01695

969

DRAGOSTAL
TITAN GUARD M 2021 02791

1396

DREAMSTOCK M 2021 01713 981
DUALSTORE M 2021 02532 1379

Dulceața Răzeșei M 2021 01916 1041
DVISION M 2021 02408 1369

EadGrup.ro Proiectare
- Executie - Service M 2021 02790

1395

Easy FONO M 2021 03200 1428
E CE TREBE M 2021 00439 517
ECOASSIST M 2021 00876 639
ECODACIA M 2021 01181 714

ECO LIFE STYLE
reciclati, nu aruncati! M 2021 01564

832

E Complex EOS M 2021 02135 1236
ECP M 2021 01831 1018

EDUKEEPING
MUCH MORE M 2021 02299

1338

e EXPERT
CONSULTING

CONSULTANŢĂ
ŞI INSTRUIRE

PENTRU AFACERI M 2021 01884

1031

efayn.ro M 2021 01709 980
EGO RESIDENCE M 2021 02240 1289

ejourneys M 2020 02038 382
Electroglobal

certified for the future M 2021 00621
579

ELLA SCRISOAREA I M 2021 00422 516
el STUDIO STYLE
HAIR SKIN NAILS

STANDARD ÎN
FRUMUSEŢE M 2021 00693

589

EMILIAN auto sibiu M 2021 01820 1013
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ENDORPHIN ACTIVE M 2021 01536 821
eOptima M 2021 02637 1383

eSPC M 2021 01549 829
ESSE BLACK M 2021 01522 817

E T A J artist-run space M 2021 01913 1040
ETERNIDAD M 2021 02180 1258

evog M 2021 03114 1424
EVOLUTION GUARD M 2021 02792 1396
Excelsior ORTOVET
Ştiinţa dincole de mit M 2014 03976

364

EXOTIC MARKET M 2021 02455 1379
EXPONENTIAL

MINDSET M 2020 01324
381

Exquisite M 2021 01743 987
Fabrica de Mâncare M 2021 02888 1409
FAIN de ROMÂNIA M 2021 01660 960

FAINSER M 2021 01840 1021
FAMILY

ADVENTURE PARK M 2020 09066
481

FARMASKIN M 2021 01770 996
FARUL OSPITALIER M 2021 02159 1250

FERRÉT M 2021 01750 990
Festivalul de folclor
CARPATICA DEVA M 2017 03129

364

Festivalul
Egalităţii de Gen M 2021 01138

691

Figo.Pay M 2021 02413 1371
Filip AGRIBUSINESS M 2021 01217 724

FINI Sunt! M 2020 09426 488
FIRST CLUB

REWARDS FOR THE
ABSOLUTE TRAVELER M 2021 01516

815

Fiscutean M 2021 02311 1342
FITNESS Chef

HEALTHY FOOD
DELIVERY M 2021 02404

1368

FIX AUTO M 2021 00984 663
Fixist HAIR STUDIO M 2021 01178 713

FLATWHiTE
PROPERTIES M 2021 02134

1236

FLEURS DE
ROUMANIE M 2021 01972

1045

FLO-CAPTAN M 2021 01707 979
Flori WOW M 2021 01548 828

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Flory din Vaslui
Flory's Dreams M 2018 00285

367

FLUPEC Hydraulics
& Pneumatics M 2021 00552

550

Fluxiv supliment
alimentar contribuie la
sănătatea circulației
vasculare Nutriensa M 2021 01424

781

FMC FISH MARKET
CLUJ PIAŢA DE PEŞTE M 2021 03236

1444

FOOD DREAMERS M 2021 01864 1027
FORJA tools M 2021 01251 747

FRENTZY M 2021 02248 1290
FRENY M 2021 00650 584

FUM M 2021 02097 1223
funky tattoo M 2021 01585 844
GĂLBENUȘ M 2021 01676 964

GALILEO SUMMER
RESORT &

RESIDENCES M 2021 00616

576

GANDURILE
LUI CRISTOIU M 2020 02856

385

GarageTrainer M 2021 00447 521
gazeta de Botoşani M 2014 03244 362

GELOMIN M 2021 01429 782
GEMENII M 2021 02286 1333
gemevo M 2020 08509 456

GENERAL IZOLROST M 2021 01891 1032
GENERAL TOPIZOL M 2021 01892 1033

GENIUS
SHOOTING RANGE M 2021 02161

1251

GETT'S Highlights M 2014 02624 361
G GARD VIU MINUNE M 2021 00704 591

Gineco Life DR.
CALIOPIA GAVRIL

- PARFFENE M 2021 02376

1364

GIOVANI CONSTRUCT
impreuna

sustinem viitorul M 2020 08505

455

GKAT M 2020 09096 483
GOLDEN WINE WG M 2021 02189 1260

goodcare by
COSMO PHARM M 2021 01482

800

goodhealth by
COSMO PHARM M 2021 01487

801
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goodremedy by
COSMO PHARM M 2021 01483

800

Gorjanna M 2021 02887 1408
Grape Skins

Fortified Pasta by
AKADEMIKAFOOD M 2021 02692

1390

GRAPHIS Advertising M 2021 02978 1419
GRAPHIS MEDIA M 2021 03433 1456

GRIN pipe M 2021 02327 1349
Grosso M 2021 01749 989
GRUNI M 2020 05994 400
G-skin M 2021 01384 771

Gym One M 2021 01277 748
H. Arena M 2021 02137 1239
HAIART M 2021 00626 582

HAI SA VEZI CAT
DE BINE VEZI M 2021 01873

1028

Haller Boutique M 2021 01882 1031
Handeco M 2021 02100 1224

Happy Baker M 2017 05710 365
HATZ M 2020 08278 441

HAUTE COUTURE
L'INGENUE M 2021 01350

761

HAUTE COUTURE
LA DESIRABLE M 2021 01351

762

HAUTE COUTURE
LA MAGNIFIQUE M 2021 01348

761

HBS
HEALTH.BODY.SOUL

PILATES M 2021 02154

1245

HC M 2021 02218 1270
helloJets M 2021 01606 941

helloJets.com M 2021 01609 942
HELMUT GRUN M 2021 02074 1165
HELMUT GRUN M 2021 02075 1190

Hemodialivet M 2021 02067 1067
HEMOGENIA M 2021 02392 1366

HEMOGENIUM M 2021 02391 1366
HEMOGENIUS M 2021 02393 1367
HEMP 4 MEN M 2021 01539 823

H HANC M 2021 01221 728
H HIGEEA M 2020 01974 381

H HIGEEA disinfection M 2020 01975 381
HNK NIKTO BRAND M 2021 00763 623

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Home Vast M 2021 02938 1413
Honest Snack M 2021 02265 1303

HOTEL ARENA M 2021 02130 1231
HOTEL ARENA MUREŞ M 2021 02132 1234

HOTEL BELVEDERE M 2020 08199 416
HOTEL LUMIER M 2021 01662 960

Hotel Volo M 2021 01413 780
HUMANS

COFFEE SHOP M 2021 00165
497

ia tricotată ŢINE DE
CALD, ROMÂNEŞTE. M 2021 00449

521

ICONTAX SMART
ACCOUNTING M 2021 01438

783

Ideal Contour M 2021 01813 1012
IFL IDEAL FEROLUC

șuruburi și
accesorii mobilă
Fixeaza-ți idealul! M 2021 00133

496

IGIENECO M 2021 02165 1252
igi NU TE

LASĂ...LA NEVOIE! M 2021 02061
1063

Ikigai M 2021 02809 1396
ILEANA TELEMEA

DE POVESTE M 2020 05228
389

ilfy M 2021 01382 767
IMA INTACT

MEDIA ACADEMY M 2021 01151
706

IMBOLD M 2021 02071 1119
Ina Gospodina M 2021 01442 785
ÎN CĂUTAREA

REVOLUȚIEI PIERDUTE M 2021 00957
653

INDUSTRIAL Exim
Group PROFESSIONAL

AND PRECISE M 2021 01280

751

info world
CONNECTING
HEALTHCARE M 2021 01745

988

INGENIUM M 2021 02133 1235
INGRES choco

and more M 2021 02308
1341

IN MEMORIAM
ORADEA M 2021 01493

805

ÎNOATĂ CHELUȚU M 2020 08276 429
INSPIRA M 2021 01452 793

INSTITUTUL
GENUNCHIULUI M 2021 00003

493
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Insula de
Perdele, Draperii,
Jaluzele si Rolete M 2021 01214

723

ION MOS M 2021 02073 1140
ION MOȘ M 2021 02283 1306

ION MOŞ Ca
sarea în bucate... M 2021 02070

1093

IT'S MASSIVE 23 M 2020 07766 409
IZONITOL M 2021 02689 1389
IZOPICK M 2021 01674 963

Jar DE JAR M 2021 02104 1225
JEALOUS M 2021 01071 682

JMR ROYAL M 2021 01870 1027
JMR SPLENDOR M 2021 01871 1028

JollyStore M 2021 02417 1371
JoyBek M 2021 01240 741
JUDIOS M 2021 01195 721

JUNIOR MOTORSPORT
Fast Safe Fun M 2021 02122

1229

JURNAL IMOBILIAR
cu Ramona Ganea M 2021 01394

774

KAFFEROMA
PASSIONE ESPRESSO M 2021 01532

819

KAROUA PRODUSE
PROASPETE M 2021 01901

1037

KASHO M 2021 00368 512
KASPERS M 2021 01752 990
KD HOME M 2021 02234 1284

KEYC.EUROPE M 2021 02496 1379
KIDS SOCIETY M 2021 01278 749

KLINODIOL M 2021 01041 680
KLINOPRO M 2021 01031 677

KLINOPURE M 2021 01019 670
KLINOWIPES M 2021 01037 679

Ko.Ro.Na REALTY M 2021 01426 781
KONCERTO partners M 2021 00923 647

Korona Rádió M 2021 01172 709
Korona TV M 2021 01174 711

Kroky M 2021 02057 1062
krontzy M 2021 01644 952
L.D.M.

CONSULTING SRL M 2020 02530
384

LA BUNELU' M 2021 01447 790

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

LAGUNA mobilă
pentru acasă M 2021 01976

1046

La Naşu M 2021 01500 807
La petite DOUCE

RÉVÉLATION M 2018 05914
370

LD QUALITY+ M 2021 01347 761
Leacuri din Bucovina M 2020 07998 412

LED BOX ILUMINAT CU
LED PENTRU ORICE M 2021 02156

1247

Legumis M 2021 02136 1238
LE QUAI M 2020 05452 391

Leroy Merlin.
Pentru case fericite. M 2021 01789

1002

Leto M 2020 05569 394
Libelo M 2021 01446 790

LIBRARIA Maranatha M 2021 02131 1232
LICOAREA LUI OVIDIU M 2021 02331 1351

Life Style Zone M 2021 01148 706
Linvidia M 2021 01905 1038

LIVADA CU CEAI M 2021 01433 783
LIVE STORY M 2020 02356 382

LIVING VISION M 2021 02297 1336
LIVRESQ M 2019 03025 375

LLIW M 2021 01567 835
Londemoon M 2021 02293 1335

Love BEAUTY M 2021 02633 1382
LOVE LOCK M 2021 01640 951

LUMOS M 2021 00730 613
Luna Home M 2021 01029 674

LUNA HOME M 2021 01026 671
m M 2021 03323 1449

MACON M 2021 01542 824
MACON Smart

Standard M 2021 01544
826

MAD ECO LEDURI M 2021 02813 1403
MAGAZINE
DE NOTA 10 M 2021 01561

832

MAG CABINET
DENTAIRE M 2021 01008

665

MAGIC Sushi M 2021 02649 1387
MAIDAN M 2021 02345 1354
MAJAK M 2021 00452 525

MALTOSAN M 2021 00411 513
MALTOSAN NECTAR M 2021 00412 514
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managenius M 2021 02227 1272
MÂNDRIA

BRUTARULUI M 2021 02366
1357

MANON M 2020 05308 391
MANPRES abonamente

la ziare si reviste M 2021 01411
780

Maralyn
www.MARALYN.RO M 2021 02947

1415

Marcel et le Prince M 2021 01933 1042
MARCHESA M 2021 02315 1347
MÂRJACU M 2021 00011 494

MAŞINA DE
FABRICAT zei M 2021 02199

1264

MATELOT M 2021 03110 1424
MAURI M 2021 00633 583

MAXIM TEXTIL M 2021 01187 720
meaning + M 2021 01456 794

Meatbooking M 2021 02229 1283
Meat You Jerky

FOOD FOR FRIENDS! M 2021 01455
793

MEDIA SAT
Communications,

no limits M 2021 03136

1425

MEDICINAS TV M 2021 00696 589
Medima M 2021 01285 751
MedIn M 2021 01154 707
MedIn M 2021 01155 708

MEGA WASH M 2021 01965 1044
MELCOCID M 2021 03036 1422

Meloni M 2021 00461 538
MENAROM Cooking M 2021 00686 588

Merlin M 2021 00595 562
Merlin M 2021 00596 562

META ESTATE
upgrade your wealth M 2021 01688

967

METGLASS M 2021 01623 948
METRIC SHOP M 2021 02869 1405

M GOLD M 2020 03632 387
Mici Delicii M 2021 01835 1019
MINDHIVE M 2021 01837 1020

MIND SNACKS M 2021 02043 1060
MIRAMARE

RESIDENCE M
MAMAIA NORD M 2021 01964

1044

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Misavan TRECEM
ROMÂNIA PE CURAT M 2021 01796

1005

MIVADERM M 2021 02944 1414
MKS GROUP M 2021 01937 1042

mm MARA MANTA
DESIGNER

DE SUFLETE M 2021 02221

1271

MOCAPP M 2021 02080 1217
MODERN

RESIDENTIAL
ADMINISTRATION M 2021 01177

713

MODERN SHIELD
SECURITY M 2021 02364

1356

MOLNAR M 2021 01392 773
MOMENTUL TĂU

DONCAFÉ INSTANT
CREMOS ŞI AROMAT M 2021 01444

789

MONOPOL M 2021 03111 1424
MONTANA DE POST M 2021 01479 799

MOTODISCOUNT M 2021 01116 687
MS MOON SECURITY M 2021 03215 1443

MUNCA DISTRUJE M 2021 03226 1443
muse RESTAURANT M 2021 01872 1028

Muzicale M 2021 03324 1451
MY FAMILY PLACE M 2020 08480 454

My Papuci M 2020 08781 467
Mystery Lives M 2021 00421 516

NAPKLIN M 2021 01013 667
NATERRA M 2021 01199 721
NATURAI

prajituri ca în rai M 2021 03360
1456

natural HYSTERIA M 2021 01887 1032
Naturawl M 2021 01451 791
NATURO M 2021 03356 1454

NAVICELLA M 2021 02438 1376
NEBUN by

Cătălin Bordea M 2021 01171
709

NEGREA LAVINIU
CABINET DE AVOCAT M 2020 02526

383

Neira M 2021 00615 576
neo FLOREASCA LAKE M 2021 02195 1263

neo MAMAIA M 2021 02232 1283
neo TIMPURI NOI M 2021 02197 1263
neo TIMPURI NOI M 2021 02914 1411

NEWS VASLUI M 2021 02758 1393
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NEXTGUARD M 2021 01040 680
Nicio lună fără
o faptă bună M 2021 01932

1042

Nicoleta Negură N.N M 2021 00446 520
NinjaMobile M 2021 02059 1063

NOMAD BOAT LIFT M 2021 02727 1393
NOMAD CAR WASH M 2021 01343 759

NOOK M 2021 01665 961
NOORI M 2021 02371 1357

NOROC! M 2021 01490 804
NOVA farm M 2021 01900 1033

NOVA farm FARMACIE M 2021 01902 1037
NutriEtique M 2021 01115 686
nutty toys M 2021 00824 632

OBGyn Clinic
Dr Boborodea M 2021 00180

499

Ocean's Vitamins
& Minerals M 2021 02733

1393

offpigeon M 2021 02282 1306
O LASH M 2021 00280 508

OLGA GUDYNN
ȘCOALA VIITORULUI M 2021 01230

739

OLGUŢA PRODUSE
DELICIOASE M 2021 03063

1422

one HIGH DISTRICT M 2021 02991 1419
OPTIM SOLUTION M 2021 02998 1420

OPUS M 2021 01788 1002
ORDINUL MILITAR
ȘI OSPITALIER AL

SFÂNTULUI LAZĂR
DE IERUSALIM M 2020 05280

390

ORIGO MEDICAL M 2021 01771 997
ORTOVET

Întodeauna devotat M 2014 03975
363

Otosan M 2021 02058 1063
OTOSTATIC M 2021 00861 634
OTP POSibil M 2021 01810 1011
Otto Broker

#Poțisăfiisigur M 2021 02174
1256

Ottomat M 2021 02172 1256
Ottomat Te

asiguri imediat M 2021 02171
1255

Ouverture.....poveste
începută în anul 1957 M 2021 02120

1228

OXFORD M 2021 01684 965

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

PACHET RADIAL
EXTRA PORUMB
CURAT ROMÂN

BOGAT 3 in 1 COMPAS
SUPER RADIAL

EXTRA SOLAR VERDE M 2021 02363

1356

PACIENTUL 2.0 M 2021 00522 541
PAFI'S M 2021 02309 1342

PAGINA DE
PSIHOLOGIE M 2020 09140

484

PAJERO M 2021 01589 845
PALEX Constructii

Instalatii Built on top M 2021 01538
822

PAMBAC BOGATĂ M 2021 01742 986
PANIMON M 2021 02169 1253
PANKAINE M 2021 01996 1051

Papetărim by diverta M 2020 05759 398
Papion M 2021 01664 961

PASSION FOR
AESTHETIC M 2021 02306

1341

PASTELLINI
HOMEMADE PASTA M 2021 01476

799

PATRIKEV M 2021 02723 1392
PENSIUNEA EISENAU M 2021 00949 653
PERLA CIUCAȘULUI M 2021 01354 762

PESCADA
D'ale pescarilor M 2020 04245

388

PESCAMANIA M 2021 00745 620
pesleau.ro M 2021 01428 782

PET-SPOT FORTE M 2021 00865 635
PET-SPOT PLUS M 2021 00864 635

PIGOLINO M 2021 01466 797
PINE BLACK M 2021 01523 817

PIS PIS M 2021 02852 1405
Pixel Dental Lab M 2021 01784 1001

PIZZACITTÀ honest
pizza & panini M 2021 01514

815

pizzanteria M 2021 00794 625
PLAI DE CODRU M 2021 00617 577
PLAI DE SOARE M 2021 00619 578

Plantavit M 2021 02053 1062
PLASTIC INJECT M 2021 00947 653

PLATINIUM SLOTS M 2021 01703 971
plaza M

SHOPPING MALL M 2020 09083
482
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PLOSCA M 2021 01773 999
PMD PERMUNDUM M 2021 02209 1265

Podișor M 2021 01439 784
POETIC STORE M 2021 02004 1054

POOOP M 2021 02851 1405
Porcuşorul Ghiţă M 2021 00631 582
POSH Posh Baby

Brands Showroom
ALL IN THE NAME

OF OUR CHILDREN M 2021 00311

509

POVESTEA
CALENDARULUI
O lume magică M 2021 02239

1288

PRACTIC M 2021 00983 663
PR BIROU

PROIECTARE ŞI
CONSULTANŢĂ
ING. PARLAPAN

RĂZVAN GABRIEL M 2021 01739

986

Premium-Vital M 2021 02050 1062
PrimaDev M 2021 00417 516

Prime Business
Solutions M 2021 01636

950

Principesa Sofia M 2021 03197 1427
PRIVAS M 2021 00623 580
Procid M 2021 02051 1062

Prodiorat M 2021 02049 1062
Produs de Cluj M 2019 07383 379

PRO DUST
PROFESSIONAL M 2021 02336

1352

ProFian M 2021 02411 1371
profi CITY 24/7 M 2020 08954 475
profi GO 24/7 M 2020 08953 471

profi LOCO 24/7 M 2020 08936 468
Promotionale cu Stil M 2021 02319 1348

PROPORZIONI
OTTIMALI M 2021 01243

742

Protejează-te cu Stil! M 2021 02322 1348
PS PREMIUM STORE M 2019 00445 374

Pui de Somn M 2021 01393 773
Purple Mosaic Design M 2021 00462 538

PUR ȘI SIMPLU VERDE M 2021 01705 979
RABLA LA OCHELARI M 2021 01614 945

RADA M 2021 01379 766
RAMELLE M 2021 01443 788

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

RAMELY M 2021 00523 544
ramely Producător

de mobilă M 2021 00524
546

RARA Construim
pentru Tine M 2021 00800

626

RARA LOGISTIC M 2021 00835 632
RAVE Babe A

fest wear concept M 2021 02906
1409

Raven group M 2021 00609 563
RECALL HEALING

Unlocking the
secrets of illness M 2021 01975

1045

REDSTONE SHIELD M 2021 02235 1287
Regal V&P Bentonită

SUPER FIN Doriana Vet M 2021 02079
1216

Renk M 2021 02263 1294
RFPRO calitatea
înseamnă putere M 2021 01530

818

RikBo M 2021 00454 536
RikBo M 2021 02158 1248

RISTORANTE
FLAVIUS CapriciA M 2021 01874

1029

ro1.ro M 2021 01566 834
ROCHARGE M 2021 00033 495

Rollton Gustos
întotdeauna! M 2020 07789

409

ROMBAT CHAMPION M 2021 02274 1305
ROMBAT POLE

POSITION M 2021 02271
1304

ROMBAT TERRA PLUS M 2021 02273 1305
ROMBAT TERRA
PROFESSIONAL M 2021 02272

1305

ROMBIOMEDICA
PARTENERIAT
PENTRU VIAŢĂ M 2021 00474

539

ROMCABLU M 2021 01440 784
Romcard by SIBS

Partner in Payments M 2020 08050
413

ROMPERVAC 4+ M 2021 00862 635
Ronțăieli M 2021 01795 1004

Ronțăilă Big Brezel M 2020 05474 392
ROOD TRADE

EXCLUSIV M 2021 02063
1064

roots .farm M 2021 01535 820
RoveZone M 2021 02292 1335

R Reshape Studio M 2021 01613 945
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R RUGNIS group M 2021 01363 763
RURIS M 2021 02256 1293
RURIS M 2021 02301 1340
RURIS M 2021 02025 1057

RURIS power for nature M 2021 02255 1291
S23 STORY 23 MORE

THAN STORIES M 2021 01590
846

Salam de Vară
Uscat Plin De

Carne elit ALEGE
AUTENTIC ALEGE M 2020 09302

485

SAMSON SECURITY M 2021 01531 818
SANDWICH LUCA M 2019 04441 375

sanoville M 2021 01986 1047
SanoVita FRUIT SHOW M 2021 03273 1446

SanoVita FUN MIX M 2021 03274 1447
SanoVita VARIETY MIX M 2021 03272 1445
SanoVita WELLNESS M 2021 02194 1261

SARINNI M 2021 00731 614
SCEPTRUS

BECIUL DOMNESC M 2021 01679
965

School Nuggets M 2020 08793 467
ȘCOALA ATLAS M 2021 03198 1428

SEATTECH M 2021 00738 617
Secretul lui Bachus M 2021 01515 815

SEKER&SUGAR
PASTRY CLUB M 2021 02434

1374

SEKLER TRAVEL M 2021 01552 830
SELFSHOP SHOPPING

REINVENTED M 2021 02673
1388

SENIOR CITY M 2021 00532 549
SEPTIPURE M 2021 01018 669
SEPTOLIN M 2021 01034 678
SEVERINE M 2020 09430 491

SfS CHEMICALS M 2021 01513 810
SHOP LIKE A PRO M 2021 00966 656

ȘiEuReușesc M 2021 01139 695
SIMCRI BROD M 2021 02141 1240

SimplySlim M 2021 02264 1302
SINDOPLAST M 2021 01143 700

SINGURENI MANOR M 2021 00312 509
SISTEMATH The water

purification path M 2021 02632
1381

SkillGarden M 2021 02145 1242

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

SMART HEATER M 2021 01638 950
Smart Interior Studio M 2021 02112 1227

Smecta oprește și
tratează diareea! M 2021 02387

1365

Smecta oprește
și tratează

simptomatic diareea,
indiferent de cauză! M 2021 02385

1365

SOLARINO
RESIDENCE M 2021 02185

1260

somnoroși M 2021 01228 739
SOSTENIA M 2021 01595 859
SOSTENIA M 2021 01596 860
SOUNDIS M 2021 01654 957

SOUNDPEATS M 2021 01517 816
SPARTAN

SECURITY DIVISION M 2021 01374
765

SPECTACOLA M 2021 02435 1375
SPORNIC

MASTER CHEF M 2018 00441
368

SPORTUL SE JOACĂ M 2021 01484 800
SPORTURI CU
OBSTACOLE
OCR. NINJA.

ADVENTURE RACING M 2021 01730

985

spri33 M 2021 02296 1335
Spune-mi CUM! M 2021 01607 941

SR M 2021 01843 1024
S SERSIMO M 2021 01611 943

S SKY PHARMACARE
WE CARE ABOUT YOU! M 2021 02334

1351

STACKCURIER M 2021 01801 1006
STARexpress THE

CONVENIENCE STORE M 2021 00677
585

STARGUST M 2013 04530 361
stejart.ro

fotografie pe lemn M 2021 01886
1031

STII DE VREME M 2020 07129 404
ŞTIRI DE ARGEŞ M 2018 01522 368

ŞTIRI DE IAŞI M 2018 01523 369
STONE M 2021 01496 806

STUDIO GITANE M 2021 01646 953
SUCCESSFUL LADIES M 2021 01622 947

SULTAN M 2021 01078 682
SUNNYON M 2021 01239 741
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SUNPLUS M 2020 06126 402
SUPER KILLER 25T-EC M 2021 00863 635

SuperStar România M 2021 00736 616
Suplette M 2021 01991 1048

Sweetheart DESSERTS M 2021 00734 614
Taina Domnitei M 2021 00996 665
TAKEAT fresh
every moment M 2021 02015

1055

tappy M 2021 02098 1224
TechEvents M 2021 02543 1380

TEC MALLOW M 2021 02326 1349
TEKPAD M 2021 01704 971

telemedco M 2021 01649 956
TELEMEDCO M 2021 01648 955
TERMINAL OF

FASHION TOFF.RO M 2021 01287
752

terrAgricola M 2021 02564 1380
TFB THE

FUNNY BRAND M 2021 00679
586

THE FACE M 2021 01560 831
The Fresh Voice of EKA M 2021 02124 1230
THE GRAND HERITAGE M 2018 07486 370

THE REAL U M 2021 02108 1226
THE VAST & THE

CURIOUS aer
proaspăt pentru minte M 2021 01645

952

Ti AMO M 2021 00495 540
TIMARYZA M 2021 01816 1013

TIME 4 PIZZA Bakery M 2021 01747 989
timeqode M 2021 02975 1417
TMCULT M 2021 00963 655

TONY ROMA'S M 2021 01123 688
TONY ROMA'S M 2021 01047 681

TOO GOOD
FOR SCHOOL M 2021 01358

762

toplist.ro M 2021 00893 645
TOP SELECTION M 2021 01610 942

Tort Albinuța M 2021 01995 1050
Tort Delicatesa M 2021 01998 1051

TraLaLa M 2021 03201 1434
TRAMONTO M 2021 02011 1055
TRAPANEA M 2020 07906 410
TRAPANELE M 2020 07907 411

Trattoria Amore M 2021 01414 780

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Tree United Properties M 2021 02028 1058
Tree UP M 2021 02316 1347

TREI IZVOARE M 2021 01299 752
Trei mustăţi bobiţe
pentru animăluţe M 2021 01547

828

TRENDINO M 2020 05481 393
T-REX

AVENTURA PARC M 2021 01647
954

tripfinder M 2021 02626 1381
TRIQ M 2021 01744 988
TRU M 2021 02109 1226

TruInterior M 2021 02724 1392
TRU MORNING M 2021 01279 750
TRUPA ZERO M 2021 00216 505

TS TREADSTONE M 2021 01858 1025
TT & CONSULTING M 2021 01238 741

T TEDI Play! M 2021 02001 1053
TUBE FILTER FOR

A CONSISTENT
DELIVERY M 2021 01501

807

tuburiaparate
by Primonet M 2020 09018

479

Tudoran M 2019 02948 374
TURBO DOCTOR M 2021 01687 966

TUSNAD GASTRO
BLUES FEST M 2020 07865

410

TVP 150 M 2021 01557 831
uleiuri din VALAHIA

since 1994 M 2021 01710
980

UMEX M 2021 01699 971
UMO urban

mobility at one tap M 2021 02357
1355

Univer Edes ANNA
ARDEI DULCE, TOCAT M 2021 00784

625

Univer Eros PISTA
ARDEI IUTE, TOCAT M 2021 00783

624

UPRISE CREŞTEM
ÎMPREUNĂ M 2021 01643

951

UPSTAIRS
RESIDENCE Târgu-Jiu M 2021 02284

1332

URGENT FARM M 2021 01787 1002
Uţa şi Ţoi M 2021 00463 539

Utopia Baits M 2021 02225 1272
UZINA URBAN

COFFEE ROASTERS M 2021 00872
638
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V.G.D SECURITY M 2021 03333 1453
V4 SUPPORT DEFEND M 2021 01386 772

V - Age M 2021 02818 1404
valanto M 2021 02254 1291
VAMEX M 2021 00866 636

Vasilica Cozonac
Cozonaci cu suflet M 2021 01385

771

VASTALOMA M 2021 02298 1338
VERO PROCOM

PASCAL M 2021 00643
584

ve VRĂJITOAREA
ELECTRICĂ M 2021 02198

1264

VF VARITEC Fluid M 2021 00553 556
Viață Nouă by Auchan M 2021 01122 687

VIDAR GUARD M 2021 00239 505
VIITOR PLUS M 2021 00878 640

VILMA M 2021 02069 1068
Vinoteca Tohani M 2020 08878 467

VIRUKLIN M 2021 01015 668
VIRUSEPT M 2021 01033 678

VISION TECH M 2021 03315 1448
Visul Miresei M 2020 05672 397

VitaMeat M 2021 01666 961
VIVACY LEATHER M 2021 01471 798
VLAD GALLERY M 2021 00948 653

VOGH M 2021 00625 581
Voila Mamaia The

Classic Hotel M 2020 08015
412

VSG VELTON
SISTEM GUARD M 2021 02356

1354

Vyro RAW &
VEGAN BISTRO M 2021 01460

795

WALDMASTER
SPALATORIE
DE COVOARE M 2020 08091

416

WeekEnd în Familie M 2021 01180 714
WELLBEBE M 2020 02823 384

wellness CUISINE M 2013 09007 361
Went shopping,

fell in love. M 2021 02771
1394

WHITE LINES
PROFESSIONAL

DENTISTRY M 2021 01809

1007

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

WHITE WOLF
SUBTITLE

LOREM IPSUM M 2021 00685

588

WH WAKEHUB M 2021 02039 1059
WINE & STREET

FOOD FEST
BUCHAREST WSFF M 2018 08289

371

WINESTOCK M 2020 07320 406
WONDER SPRING M 2021 03096 1423

WOOBA WOOD
BEST ART M 2021 01133

688

WORKZY M 2021 00968 661
WOW Imobiliare M 2021 01135 689
WOW REINVENT

SHOPPING M 2021 02672
1387

WPowertech SYSTEM M 2021 01579 843
www.cofetareste.ro M 2021 00941 652

X ANVELUX M 2021 02143 1240
XPERT ALUMINIU M 2021 02121 1229

xponentals M 2020 05574 395
yacașa M 2021 01838 1021
yamma M 2021 00367 511

YIARA clinica de
dermatologie estetica M 2021 01863

1026

yourlogo M 2021 01757 991
ZAFIT M 2021 00718 591

ZEN DIAMONDS M 2021 02398 1367
ZENET M 2021 02381 1364

ZETBURGER M 2021 03358 1455
ZIARUL DE CRAIOVA M 2018 01524 369

zizin ÎN ARMONIE
CU TINE M 2021 01170

708

ZOLLA M 2021 02769 1394
zumeo M 2020 07587 406
Zweets M 2021 01685 966

Дети О Главном M 2021 02190 1260
”La Dietă” M 2021 01658 959
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ACCES AUTO TRADING SRL M 2021 01399 778
ADAMA MAKHTESHIM LTD. M 2021 01707 979
ADSERV SRL M 2020 09158 485
AERO SKY CONSULT SRL M 2021 01282 751
AFFICHE DIGITAL PRINTING SRL M 2021 00170 497
AG CAMO INTERNATIONAL SRL M 2021 00735 615
AG RADIO HOLDING S.R.L. M 2021 01654 957
AGROALPIN LOGISTIC SRL M 2021 01181 714
AGROBOG STAR S.R.L. M 2021 01794 1004
AGROPAN IMPEX SRL M 2021 02366 1357
AIORGDENTAL S.R.L. M 2021 02168 1253
AKTIV-POWER SRL M 2021 01251 747
ALEXA ALIN DORU LIVIU M 2018 01522 368
ALEXA ALIN DORU LIVIU M 2018 01523 369
ALEXA ALIN DORU LIVIU M 2018 01524 369
ALL MEDIA PRODUCT S.R.L. M 2021 03676 1457
ALL NUTS SRL M 2021 01644 952
ALPHA BANK ROMANIA SA M 2021 01468 797
AMVAST INTERNATIONAL SRL M 2021 02938 1413
ANATOMIKA COD SRL M 2021 00959 654
ANAX ORTHOPEDICS SRL M 2021 00003 493
ANDRAS JOZSEF ANDRAS M 2020 09019 480
ANDREI AURELIAN CONSTANTIN M 2021 01744 988
ANDREI AURELIAN CONSTANTIN M 2021 01746 988
ANDREI AURELIAN CONSTANTIN M 2021 01749 989
ANDREI AURELIAN CONSTANTIN M 2021 01750 990
ANDRONIC ALEXANDRU-AURELIAN M 2021 01685 966
ANGELINI HOLDING S.P.A. M 2020 08480 454
ANGHELINA CONSTANTIN-ALIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA M 2021 02116 1227
ANIMAT EXPRESS TRADING S.R.L. M 2021 02229 1283
ANIVERSARII IMOB CONSULT SRL M 2021 01054 681
ANTENA TV GROUP SA M 2021 01011 666
ANTENA TV GROUP SA M 2021 01310 757
ANTOHI ŞTEFAN-CODRUŢ M 2021 02338 1353
ANUNTURI BIZ S.R.L. M 2021 01844 1024
APICOLA PASTORAL-GEORGESCU SRL M 2021 01199 721
ARCADIA CONCEPT SRL M 2021 01639 950
ARCO CENTER SRL M 2021 00375 512
ARGGO SOFTWARE DEVELOPMENT & CONSULTING SRL M 2021 02975 1417
ARTI MONDO ANG SRL M 2021 02706 1391
ASCENDIA SA
TREND CONSULT SRL M 2020 02038

382

ASCENDIA SA M 2019 03025 375
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ASOCIATIA ACCEPT M 2021 01366 764
ASOCIATIA CLUB ,,AMERICAN GIANT HOMER'' M 2021 02288 1334
ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA M 2021 01875 1030
ASOCIATIA CULTURALA CONTRASENS M 2021 00963 655
ASOCIATIA D3M M 2021 01913 1040
ASOCIATIA ELECTROCONS - O VIATA MAI BUNA M 2021 01830 1018
ASOCIATIA FOC 1865 M 2021 02159 1250
ASOCIATIA FOC 1865 M 2021 02162 1252
ASOCIATIA INTERNATIONALILOR DE RUGBY - ROMANIA M 2021 01762 991
ASOCIAȚIA MISIUNEA SPERANȚĂ PENTRU ROMÂNIA M 2021 02131 1232
ASOCIATIA ORDINUL MILITAR SI OSPITALIER AL SFANTULUI LAZAR DE
IERUSALIM M 2020 05280

390

ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G. M 2021 01138 691
ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G. M 2021 01144 701
ASOCIATIA PENTRU LIBERTATE ȘI EGALITATE DE GEN - A.L.E.G. M 2021 01139 695
ASOCIATIA PRODUS DE CLUJ M 2019 07383 379
ASOCIATIA PUR SI SIMPLU VERDE M 2021 01705 979
ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA LOKSI BLUES-CAFE
ASOCIATIA FOSZERVEZO EGYESULET M 2021 01172

709

ASOCIATIA SOCIO-CULTURALA LOKSI BLUES-CAFE
ASOCIATIA FOSZERVEZO EGYESULET M 2021 01174

711

ASOCIAȚIA SPRO (SPERANȚĂ PENTRU ROMÂNIA) M 2021 02128 1230
ATELIER DE TORTURI ȘI PRAJITURI SRL M 2021 01835 1019
ATLAS INTEGRATED TECHNOLOGIES SRL M 2021 01276 748
ATP TRUCKS AUTOMOBILE SRL M 2021 01686 966
AUTOMOBILE TOP SELECTION SRL M 2021 01610 942
AVANPOST PRODUCTION SRL M 2021 01489 804
AVANPOST PRODUCTION SRL M 2021 01490 804
AVICARVIL SRL M 2021 02719 1391
AVICENNA HEALTHCARE SRL M 2021 02733 1393
AVIPUTNA SRL M 2019 06919 378
AXENTI CĂTĂLINA-FRANCESCA M 2021 00495 540
AXINTE ALINA-IOANA M 2021 01916 1041
BACAIN IULIAN M 2021 02689 1389
BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL M 2021 02425 1373
BACKSTAGE PRODUCTION GROUP INTERNATIONAL SRL M 2021 02424 1372
BADAN ALEXANDRU M 2021 03201 1434
BALINT IOSIF M 2021 01202 722
BALINT IOSIF M 2021 01204 722
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2021 03009 1422
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2021 03047 1422
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2021 03285 1448
BARBU MIHAELA M 2021 01622 947
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BARCAN VASILE M 2021 01385 771
BAZINGA SRL M 2021 01809 1007
BELCOTĂ IOAN M 2021 00257 506
BEVO ASSET HOLDING SA M 2021 03358 1455
BIANCA ZEN CONSULTING S.R.L. M 2021 01906 1039
BIANCO GROUP SRL M 2021 00463 539
BINDEA PAUL ANDREI M 2021 01548 828
BIOKRAFT GROUP SRL M 2021 02442 1376
BIOLAVANDA S.R.L. M 2021 02281 1305
BIO-SANTE S.R.L. M 2021 00909 646
BIROU EXECUTOR JUDECATORESC TUDORACHE AURELIAN M 2021 01799 1006
BLENCHE ROXANA M 2021 03167 1426
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 01719 981
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 01721 982
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 01722 983
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 01724 984
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 02083 1218
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 02085 1219
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 02086 1220
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 02087 1221
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 02088 1222
BLUE AIR AVIATION S.A. M 2021 02089 1223
BOANGIU ALEXANDRU IONUT M 2021 01712 981
BOGHEAN CLAUDIA-ROXANA
PETRE VILARINA-MARY M 2021 01460

795

BOGZOIU MARIUS
BOGZOIU ROXANA-ANDREEA M 2021 01514

815

BOLTASU CATALIN MARIUS
NEACSU MIHAI OVIDIU M 2021 00872

638

BONCHIȘ NICOLAE RADU M 2021 01974 1045
BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT M 2021 02136 1238
BORA SECURITY SRL M 2021 01364 763
BORDEA LIVIA M 2021 01171 709
BORȘ ANDREA-IZABELLA M 2021 02036 1059
BOŞTIOG NAOME EMILIA
BOŞTIOG DANIEL M 2021 01441

785

BRATU ROBERT-GABRIEL M 2021 01071 682
BRAVO EUROPA SRL M 2021 00742 617
BRIA SIMONA DIANA M 2018 05914 370
BRIGGS DANIELA-VIORICA M 2021 01381 767
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2021 01501 807
BUCUR TEODORA CRISTINA M 2021 01499 806
BUENO LACT SRL M 2021 01497 806
BUG MARKETING SRL M 2021 01442 785
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BUNELU FACTORY SRL M 2021 01447 790
BUNGHEZ ANDREI M 2020 08793 467
BURLACU IOANA-ALEXANDRA M 2020 08091 416
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI SA M 2020 08553 466
BURTEA IONEL M 2021 00994 664
BUZEA LIANA - ANDREEA M 2021 00876 639
C & M PACKING SRL M 2021 01909 1039
CABINET DENTAIRE MAG&C SPRL M 2021 01008 665
CABINET MEDICAL DR. MERTESCU ELISABETA S.R.L.
G-SKIN EXQUISITE MED S.R.L. M 2021 01384

771

CABLE WAKE SRL M 2021 02039 1059
CAPTAIN BEAN INTERNATIONAL SRL M 2021 02160 1251
CARBOGAZ SRL M 2021 01856 1025
CÂRCU CONSTANTIN M 2021 02028 1058
CÂRCU CONSTANTIN M 2021 02316 1347
CARTI ALESE S.R.L. M 2021 01961 1043
CATIDIN IDEEAS SRL M 2021 02859 1405
CAT MUSIC SRL M 2021 02109 1226
CAT MUSIC SRL M 2021 01279 750
CAT MUSIC SRL M 2021 02108 1226
CBA PARTNERS SRL M 2021 01488 801
CBD FUNHOUSE INTERNATIONAL S.R.L. M 2021 02020 1056
CENTRUL CULTURAL MIOVENI M 2021 02312 1347
CENTRUL CULTURAL MIOVENI M 2021 02313 1347
CENTRUL CULTURAL MIOVENI M 2021 02314 1347
CERTION S.R.L M 2021 00617 577
CERTION S.R.L M 2021 00619 578
CERTION S.R.L M 2021 00623 580
CERTION S.R.L M 2021 00625 581
CERTION SRL M 2021 00613 575
CERTION SRL M 2021 00616 576
CHETA ADRIAN-RADU M 2021 01500 807
CHIDO MEXICAN SRL M 2021 02144 1241
CHILLI IDEAS SRL M 2021 01757 991
CHIPITA INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY S.A. (ACTIVAND SUB
DENUMIREA CHIPITA S.A.) M 2021 00494

540

CHIŞ RUXANDRA M 2021 00731 614
CHRAIF ALI M 2021 00179 498
CIGHIREAN ALIN-IOAN M 2021 02253 1290
CLASS PLAST PACKAGING INDUSTRY SRL M 2021 01387 772
CLUB AVENTURA M 2021 01647 954
CMAG ONLINE SHOP SRL M 2021 02637 1383
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CMC ONLINE MALL SRL
COMNEA DANIEL CRISTI M 2021 01176

712

COJOCEA ROXANA M 2021 02949 1415
COLOJI LIVIA-LUCRETIA M 2020 05994 400
COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV ROMAN M 2021 01484 800
COMPAGNIE FINANCIÈRE ET DE PARTICIPATIONS ROULLIER M 2021 01816 1013
COMPRESSOR PUMP INDUSTRIAL SRL M 2021 02165 1252
CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA M 2021 02357 1355
CONCEPT APPS DEVELOPMENT SA M 2021 02359 1355
CONLIN LUCIA SRL M 2021 01905 1038
CONSTANTIN EMILIA-ANI INTREPRINDERE INDIVIDUALA SRL M 2021 01543 825
CONTASK TEAM SRL
BASCHIR LIVIU IULIAN M 2021 01333

758

COPOU HOLDING SRL M 2021 00948 653
COPOU HOLDING SRL M 2021 00949 653
CORECT 2000 SRL M 2021 02234 1284
CORNEA MARIA M 2021 00421 516
CORNEA MARIA M 2021 00422 516
CORTEVA AGRISCIENCE LLC M 2021 01684 965
COSAT-SEBE CRISTIAN M 2021 00693 589
COSMO PHARM S.R.L. M 2021 01482 800
COSMO PHARM S.R.L. M 2021 01483 800
COSMO PHARM S.R.L. M 2021 01487 801
COSMOVICI PAUL M 2021 01986 1047
COSTEA MADALINA-CRISTINA M 2021 03114 1424
CRAMA TRACICA M 2021 01541 823
CRAVCITECH SRL M 2021 01676 964
CREATIV CONSTRUCT TIM S.R.L. M 2021 00175 498
CREŢ ADRIAN M 2020 05452 391
CRISTIAN BACANU M 2021 02383 1365
CSC ONLINE STORE SRL M 2021 02371 1357
CTE RENT UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. M 2021 02267 1303
CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. M 2021 02268 1304
CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. M 2021 02269 1304
CTE SOLUTION - UTILAJE SPECIALIZATE S.R.L. M 2021 02876 1408
CT MAMAIA SMART CONSULT SRL M 2021 00893 645
CUCU ALEXANDRA-OANA
CUCU LILIANA-VASILICA M 2021 00449

521

CYBER EVENT S.R.L. M 2021 02098 1224
DAMIAN ANA-MARIA M 2021 02239 1288
DANESTAR M 2021 01128 688
DANNES BEAUTY DISTRICT SRL M 2021 02078 1216
DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 01300 753
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DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 01301 754
DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 01302 756
DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 00880 641
DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 01066 681
DASK COSMETICS S.R.L. M 2021 01227 738
DAS SENSE SOCIETY S.R.L. M 2021 02015 1055
DAVID COSMIN-DANIEL M 2021 00609 563
DAVIES DELIVERY M 2021 01782 1001
DDGAAS SRL M 2020 08878 467
DECI SE POATE SRL M 2021 00522 541
DELANOI FRUCT SERVICE M 2021 02038 1059
DENTSIM AESTHETIC M 2021 02304 1340
DENTSIM AESTHETIC M 2021 02305 1340
DENTSIM AESTHETIC M 2021 02306 1341
DETECTORS ALERT SYSTEM S.R.L. M 2021 01534 819
DIACONU MIHAI-BOGDAN M 2021 01414 780
DICULESCU DANIEL-LIVIU M 2020 08509 456
DIFINE PR SRL M 2021 01581 844
DISTILAND MARAMURES SA M 2021 01773 999
DMT SMART INVEST SRL M 2021 00615 576
DOAGĂ ALEXANDRU-CEZAR M 2021 01506 809
DOBROGEA BISCUIT SRL M 2021 00595 562
DOBROGEA BISCUIT SRL M 2021 00596 562
DOBROGEA GRUP SA M 2021 01402 778
DOBROGEA GRUP SA M 2021 01403 779
DOBROVAZNE SRL M 2021 00450 522
DOBROVAZNE SRL M 2021 00452 525
DOGANAY GIDA SRL M 2021 02427 1374
DOGANAY GIDA SRL M 2021 02434 1374
DOGANAY GIDA SRL M 2021 02443 1376
DOI FLĂCĂI S.R.L. M 2020 05895 399
DOUGLAS-CRĂCIUN ILEANA-FLORENTINA M 2021 01560 831
DR.BOBORODEA VIOREL-OVIDIU - PRESTARI SERVICII MEDICALE
OBSTETRICA GINECOLOGIE M 2021 00180

499

DRAGHIA POPA COSMIN M 2021 01243 742
DRĂGOI SABINA M 2021 01640 951
DRAGOMIR ŞTEFANIA
DRAGU LUCIAN-CORNEL M 2021 01863

1026

DRAGOS MIHAITA MOLDOVEANU M 2021 02185 1260
DRAGOSTAL TITAN GUARD SRL M 2021 02791 1396
DR-HEART S.R.L. M 2020 05142 389
DRILL INVEST S.A. M 2021 02130 1231
DRILL INVEST S.A. M 2021 02137 1239
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DRILL INVEST S.A. M 2021 02132 1234
DUMITRACHE BOGDAN-IONUŢ M 2021 02910 1411
DUMITRESCU SIMONA GEORGIANA PFA M 2021 00280 508
DUMITRU ALEXANDRA-SIMONA M 2021 00462 538
DURBAC MEDICAL TECH SRL M 2021 01185 719
DUTA ADRIAN M 2021 00668 585
DVISION STUDIO M 2021 02408 1369
E&I INGREDI SRL M 2021 02308 1341
ECOLEDURI MAD SRL M 2021 02813 1403
ECO LIFE STYLE S.R.L. M 2021 01564 832
EDIS - EDUCATIONAL DIGITAL SOLUTIONS SRL M 2021 02145 1242
EFAYNRO SRL M 2021 01709 980
EGRI ALEXANDRU M 2021 03324 1451
ELECTROCONS PROIECT S.R.L. M 2021 01831 1018
ELECTROGLOBAL SA M 2021 00621 579
ELECTRONIC LIVE SRL M 2021 01246 744
ELIT SRL M 2020 09302 485
ELO M 2021 01122 687
EMILIAN SRL M 2021 01820 1013
EOS RESIDENCE SRL M 2021 02135 1236
EQUILIBRIUM ART SRL M 2021 01382 767
ERDEI CODRUȚ
DUCIUC FLAVIU-ALIN M 2021 02870

1407

ERP TARGU MURES S.R.L. M 2020 09083 482
EUROPACK MEDIA SRL M 2021 02260 1293
EVOLUTION GUARD SRL M 2021 02792 1396
EXPERT CONSULTING SRL M 2021 01884 1031
EXTRAMALL INTERNATIONAL GROUP SRL M 2021 01180 714
FABI TOTAL GRUP SRL M 2020 01974 381
FABI TOTAL GRUP SRL M 2020 01975 381
FACILITY DISTRIB M 2021 01513 810
FAINSER SOFTWARE SRL M 2021 01840 1021
FERTISOL SRL M 2021 02564 1380
FIA INTEGRA SRL M 2021 00417 516
FILIP AGRI BUSINESS SRL M 2021 01217 724
FISCUTEAN SERGIU-VLAD M 2021 00633 583
FISCUTEAN VLAD M 2021 02311 1342
FLAVIUS NUTRITIA SRL M 2021 01874 1029
FLEŞERIU ŞTEFAN - CRISTIAN
GÂNDILĂ TIBERIU
RĂULEA LUCIAN M 2021 00730

613

FREMANTLEMEDIA LIMITED
19 TV LIMITED M 2021 00736

616

FRENTZY FRESH CARN S.R.L. M 2021 02248 1290
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FUDULU TONICA M 2021 01607 941
GAITAN GEORGIANA ANDREEA M 2021 01881 1030
GAMA & GAMA S.R.L. M 2021 02851 1405
GAMA & GAMA S.R.L. M 2021 02852 1405
GAMMAX IMPEX S.R.L. M 2021 00738 617
GASPAR BOGDAN M 2021 01428 782
GAVRIL-PARFENE CALIOPIA M 2021 02376 1364
GC INDOOR S.R.L. M 2021 01692 968
GENIUS SHOOTING RANGE SRL M 2021 02161 1251
GEORGESCU ALEXANDRA VALENTINA M 2021 00289 508
GERABISCO SRL M 2021 02950 1416
GHERMAN AUREL-ILIE M 2021 00966 656
GOLAD ADAR M 2021 00631 582
GOLDENBOY CONCEPT SRL M 2020 07907 411
GOLDENBOY CONCEPT SRL M 2020 07906 410
GOLDENBOY CONCEPT SRL M 2020 07904 410
GOLDEN WINE DISTRIBUTION S.R.L M 2021 02189 1260
GOLOVIN PAVEL M 2021 03063 1422
GOLU MIHAI M 2020 04245 388
GRAFFITI PUBLIC RELATIONS SRL M 2021 01456 794
GRAPHIC TECH M 2021 01687 966
GRAPHIS ADVERTISING SRL M 2021 02978 1419
GREEN LEAF POWER SRL M 2020 07998 412
GRIGORE EMILIA NICOLETA M 2021 01646 953
GRIGORESCU ANA-IRINA M 2021 02906 1409
GROSU ART STUDIO SRL M 2021 01864 1027
GRUPA MASPEX SP. Z O.O. SP.K M 2021 02001 1053
GRUPPO MARMI IMPORT EXPORT S.R.L. M 2021 02104 1225
GRUPPO MARMI IMPORT EXPORT SRL M 2021 01769 994
GUDYNN FLORENTINA OLGA
GUDYNN CONSTANTIN CĂTĂLIN M 2021 01230

739

GYMONE SRL M 2021 01277 748
HĂLĂLAI PAUL
SECHEL-HĂLĂLAI SANDRA M 2021 02100

1224

HANC STEFAN M 2021 01221 728
HATHAZI SÎNZIANA
HATHAZI CAMIL M 2020 05616

395

HIRCIU BOGDAN CODRUȚ M 2021 02180 1258
HISPANIA CONSULTING SRL M 2021 02218 1270
HOBBY HOME & DECO SRL M 2021 01026 671
HOBBY HOME & DECO SRL M 2021 01029 674
HOLT IOANA M 2021 02493 1379
HOMA SRL M 2021 00704 591
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HORECA BAUTURI SRL M 2021 02097 1223
HRISTESCU ION M 2021 02199 1264
HRISTESCU ION M 2021 02198 1264
HUIDEȘ ELENA-CRISTINA M 2021 02404 1368
HUMANS COFFEE SHOP SRL M 2021 00165 497
HUŢANU OVIDIU M 2021 01213 723
HYPER BNDF SRL M 2021 01299 752
I&I DIAMANT S.R.L. M 2021 00964 655
IACOB ECATERINA-ANDREEA M 2021 01413 780
IACOBESCU ALEXANDRA M 2021 04067 1461
ICONTAX SMART M 2021 01438 783
IGNĂTESCU SERGIU-GEORGE M 2021 01502 808
IHB LANGUAGE TRAINING CENTER SRL M 2021 02124 1230
ILIE NICOLAE-CRISTINEL M 2020 03632 387
ILIE NICOLETA VALENTINA M 2021 02254 1291
ILIEŞ PETRU-CRISTIAN M 2021 03226 1443
ÎMPĂRATUL IONA S.R.L. M 2020 07944 411
IMPLANT EXPERT DENTAL LAB SRL M 2021 00427 517
INDESIGN SRL M 2020 05539 394
INDESIGN SRL M 2020 05537 393
INFOSEC CENTER SRL M 2021 01215 723
INFO WORLD S.R.L. M 2021 01745 988
INGENIOUS IDEAS S.R.L. M 2021 02227 1272
INKARK RETAIL SRL M 2019 04852 376
IN MEMORIAM S.R.L. M 2021 01493 805
INSULA LENJERIEI SRL M 2021 00458 537
INTACT MEDIA ADVISORS SRL M 2021 01151 706
INTERCARDIOCLINIQUE SRL M 2020 04103 388
INTER CONECTER S.R.L. M 2021 01695 969
INTER CONECTER SRL M 2021 01472 799
IONESCU BOGDAN-ALEXANDRU
SZAKACS IOAN M 2021 01579

843

IOVA CRISTIAN M 2021 01703 971
IPERCOMP EXIM M 2021 01779 1000
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE M 2021 02385 1365
IPSEN CONSUMER HEALTHCARE M 2021 02387 1365
ISTRATE IOAN M 2021 01991 1048
ISTRATE IOAN M 2021 01995 1050
ISTRATE IOAN M 2021 01998 1051
IT SCHOOL SRL M 2021 02543 1380
IŢU ADELINA - CARLA
COSTIL FELICIA-ANCUŢA
MÎNDRUŢ VANESSA M 2021 00763

623
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IZOPICK S.R.L. M 2021 01674 963
JAPAN TOBACCO INC. M 2021 01223 738
JOBS.BG EOOD M 2021 02217 1268
JOBS.BG EOOD M 2021 02175 1256
JT INTERNATIONAL SA M 2021 01347 761
JULIE'S BROWNIES S.R.L. M 2021 00679 586
JUMEIRAH ROYAL SRL M 2021 01870 1027
JUMEIRAH ROYAL SRL M 2021 01871 1028
KEYC.EUROPE SRL M 2021 02496 1379
K FEST SOLUTION M 2018 08289 371
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01036 679
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01018 669
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01019 670
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01041 680
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01033 678
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01013 667
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01031 677
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01016 668
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01014 667
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01012 666
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01037 679
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01040 680
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01022 670
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01034 678
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01015 668
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01017 669
KLINTENSIV S.R.L. M 2021 01032 677
KONCERTO PARTNERS SRL M 2021 00923 647
KORONA FIGHT SPORTS SRL M 2021 01426 781
KRIMELTE OÜ M 2021 01242 742
KT & G CORPORATION M 2021 01523 817
KT & G CORPORATION M 2021 01522 817
LADOPOULOS CRISTINA CLAUDIA M 2021 02122 1229
LA FANTANA SRL M 2021 02632 1381
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL M 2021 02449 1377
LAGUNA SERV
LAGUNA EUROMOB M 2021 01976

1046

LAKE NAUTIC SPORTS SRL M 2021 02727 1393
LARGO TRADE SRL M 2021 02011 1055
LED BOX S.R.L. M 2021 02156 1247
LEMNARU MARIAN CĂLIN M 2021 02887 1408
LEMNARU MARIAN CĂLIN M 2021 02888 1409
LEROY MERLIN ROMANIA SRL M 2021 01789 1002
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LIBELO PLUS SRL M 2021 01446 790
LICEUL TEORETIC ATLAS M 2021 03198 1428
Lidl Stiftung & Co. KG M 2019 01160 374
LIVINGVISION S.R.L. M 2021 02297 1336
LLIW COFFEE SRL M 2021 01567 835
LOGISTIC CRISTIAN PROFESSIONAL SRL M 2021 02336 1352
LOTUS 95 COSMERICS SRL M 2021 01539 823
LOTUS 95 COSMETICS SRL M 2021 01536 821
LUTAN ALEXANDRU CONSTANTIN M 2021 01680 965
MADRADVIC ENTERPRISE S.R.L. M 2021 02724 1392
MAGIC SUSHI SRL M 2021 02649 1387
MAIDAN EVENTS SRL M 2021 02345 1354
MANOLACHE LUCIAN VLAD M 2021 00216 505
MANPRES DISTRIBUTION SRL M 2021 01411 780
MANTA MARIANA M 2021 02221 1271
MANTA MARIUS MIHAI M 2021 01392 773
MARCHESA INVEST SA M 2021 02315 1347
MAREVEN FOOD HOLDINGS LIMITED M 2020 07789 409
MARIAN TIBERIUS M 2020 07587 406
MARIN ALEXANDRA M 2021 02809 1396
MARIO CAFFE ITALIA SRL M 2021 01341 759
MARIUT LUCIAN M 2021 00133 496
MARTIN ANDRA-ELENA M 2020 08208 417
MASSIMO PLUS SRL M 2021 01240 741
MEAT YOU LITVINENCO SRL M 2021 01455 793
MED.CO (MEDICAL COMPANY) SRL M 2021 01648 955
MED.CO (MEDICAL COMPANY) SRL M 2021 01649 956
MEDEVA FINTECH S.R.L. M 2021 02413 1371
MEDIAPRO MUSIC ENTERTAINMENT M 2020 08276 429
MEDIAPRO MUSIC ENTERTAINMENT M 2020 08278 441
MEDIAPRO MUSIC ENTERTAINMENT SRL M 2020 08245 417
MEDIATICA SRL M 2021 03236 1444
MEDICINAS SRL M 2021 00696 589
MEDICINAS SRL M 2021 01566 834
MEDIMA HEALTH S.A. M 2021 01285 751
MEGANOVA S.R.L. M 2021 00368 512
MEGANOVA S.R.L. M 2021 00367 511
MELONI CARE SRL M 2021 00461 538
MENAROM S.R.L. M 2021 00686 588
MESTER MEDIA SRL M 2021 00033 495
META MANAGEMENT TEAM SRL M 2021 01688 967
METGLASS DISTRIBUTION SRL M 2021 01623 948
METO INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL M 2021 00454 536
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METO INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL M 2021 02158 1248
METRIC TOOLS S.R.L. M 2021 02869 1405
MIDAR GROUP SRL M 2021 01479 799
MIESS LUCIAN M 2014 02624 361
MIESS LUCIAN M 2014 02663 362
MIHALCEA ADRIAN-IONEL M 2021 01178 713
MIHALI GHEORGHE-SORIN M 2021 00148 496
MIHU MIHAI M 2021 00544 550
MILLENIUM PRO DESIGN SRL M 2021 01516 815
MIND ARCHITECT MEDIA SRL M 2021 02042 1060
MIND ARCHITECT MEDIA SRL M 2021 02043 1060
MIND ARCHITECT MEDIA SRL M 2021 02044 1061
MIND ARCHITECT MEDIA SRL M 2021 02045 1061
MINDHIVE SOFTWARE SRL M 2021 01837 1020
MIRDATOD PROD SRL M 2020 05228 389
MISFIT SRL M 2021 01999 1053
MITRANESCU AURELIAN DAN M 2021 01815 1013
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA M 2021 01589 845
MIVADERM SRL M 2021 02944 1414
MIVA GENERAL PROJECT SRL M 2021 01547 828
MKS MONTAJE SPECIALE S.R.L M 2021 01937 1042
MOCANU CATALIN-GHEORGHE M 2020 09096 483
MODERN RESIDENTIAL ADMINISTRATION SRL M 2021 01177 713
MODERN SHIELD SECURITY SRL M 2021 02364 1356
MOLNAR IOSIF-NICOLAE M 2021 01532 819
MONDO - CARP PRODIMPORT-EXPORT SRL M 2021 01393 773
MONDOFIX, INC. M 2021 00984 663
MOON SECURITY SRL M 2021 03215 1443
MORO GRAND IDEA SRL M 2021 01886 1031
MOTODISCOUNT.RO SRL M 2021 01116 687
MPUC CREATIVE BUSINESS SRL M 2021 00960 654
MUGUREL COZMEI
MAXIM VICTOR M 2020 02823

384

MUREŞAN TRAIAN M 2021 02237 1287
NATURE COLOURS SRL M 2021 02818 1404
NAVIS MARITIME SRL M 2021 01872 1028
NECHITA ANDREI BOGDAN M 2021 01462 796
NEDELCU ALEXANDRU - CALIN M 2021 02265 1303
NEDELCU CALIN-ALEXANDRU M 2021 02264 1302
NEGREA LAVINIU GHEORGHE M 2020 02526 383
NEGURĂ NICOLETA M 2021 00446 520
NEREIDA CONSULT SRL M 2020 05673 397
NEREIDA CONSULT SRL M 2020 05672 397



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1543

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

NICOLAE CLAUDIA-MONICA M 2021 01964 1044
NICOLAE CRISTINA - RALUCA M 2021 01451 791
NIMARĂ BOGDAN-LIVIU M 2020 07766 409
NINJA TECH BUSINESS SRL M 2021 02059 1063
NIRA PROMED SRL M 2021 01965 1044
NIVA DEVELOPMENT SRL M 2021 02977 1418
NOIR BIO COSMETICS S.R.L. M 2021 01376 766
NOVA FARM SRL M 2021 01900 1033
NOVA FARM SRL M 2021 01902 1037
NUTRIETIQUE SRL M 2021 01115 686
NUTU GEORGE MIRCEA M 2021 01278 749
NYEKI ANDREA-DENISSIA M 2021 01613 945
OANE COSTIN M 2021 02329 1350
OLARIU CRISTINA IULIANA M 2018 08706 371
OMNIA GUSTI SRL M 2021 00941 652
ONE DREAM SPECIAL SRL M 2021 01713 981
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 02195 1263
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 02197 1263
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 02232 1283
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 02914 1411
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 02991 1419
ONLINE OFFPIGEON S.R.L. M 2021 02282 1306
OPREA DUMITRU M 2020 05198 389
OPTICAL INVESTMENT GROUP S.A. M 2021 03315 1448
OPTIM GSM SRL M 2021 02998 1420
OPTINIFY SRL M 2021 00882 643
OPTIONALSIX SRL M 2021 01552 830
ORGANIZATIA GEOECOLOGICA ACCENT M 2020 07865 410
ORIGO MEDICAL DE SRL M 2021 01771 997
ORIGO MEDICAL DE SRL M 2021 01770 996
OTP BANK ROMANIA S.A. M 2021 01810 1011
OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL M 2021 02171 1255
OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL M 2021 02172 1256
OTTO BROKER DE ASIGURARE SRL M 2021 02174 1256
PAGINA DE PSIHOLOGIE SRL M 2020 09140 484
PALATUL COPIILOR DEVA M 2017 03129 364
PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL M 2021 01538 822
PANCIU MIHAI-ROBERT M 2021 02155 1246
PANIDEAL S.R.L. M 2021 02285 1332
PANIMON SA M 2021 02169 1253
PANPHARMA M 2021 01996 1051
PARLAPAN RAZVAN GABRIEL - PERSOANA FIZICA AUTORIZATA M 2021 01739 986
PATEA VIVIANA-IOANA M 2021 02411 1371
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PATRIKEV S.R.L. M 2021 02723 1392
PERA CLAUDIU-OCTAVIAN M 2021 01089 683
PESCAMANIA SRL M 2021 00745 620
PET PRODUCT SRL M 2021 02917 1412
PET PRODUCT SRL M 2021 03323 1449
PETRE VIOREL M 2021 02133 1235
PETRIA MARIAN PAUL
VAICAR CAMELIA SIMONA M 2021 01369

764

PET SPECIALISTS SRL M 2021 02067 1067
PFA GIURGEA ASANACHE M 2021 02105 1226
PFA SOSU GEORGETA-IULIANA M 2021 01838 1021
PICOFARM SRL M 2021 01466 797
PIXEL DENTAL LAB SRL M 2021 01784 1001
PLASTIC INJECT SRL M 2021 00947 653
POETIC DESIGN TRADE SRL M 2021 02004 1054
POIANA MARIANA-ATENA
TORJOC CRISTINA-GEORGIANA
ALEXA CALINA ERSILIA
RABA DIANA-NICOLETA
RIVIS ADRIAN
MOIGRADEAN DIANA
MOLDOVAN CAMELIA
PIRVULESCU LUMINITA
POPA VIORICA-MIRELA
DUMBRAVA DELIA-GABRIELA
RADULOV ISIDORA
COCAN ILEANA
BORDEAN DESPINA-MARIA
MISCA CORINA-DANA M 2021 02692

1390

POLUX EXPRESS FACTORY SRL M 2021 02453 1378
POPA ARIADNA M 2020 08467 453
POP CATALIN ANDREI M 2021 00677 585
Popescu Lavenia M 2021 02293 1335
POP VASILE M 2021 01662 960
POSH BABY BRANDS SRL M 2021 00311 509
PRACTIC S.A. M 2021 00983 663
PREMIUM STORE SRL M 2019 00445 374
PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL M 2021 02638 1386
PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL M 2021 02435 1375
PRIME TELECOM M 2021 01636 950
PRIMONET RO SRL M 2020 09018 479
PR MEDICAL EVENTS SRL M 2021 02626 1381
PROCOM PASCAL SRL M 2021 00643 584
PRODINS SRL M 2021 01978 1046
PRODVINALCO SA M 2021 03110 1424
PRODVINALCO SA M 2021 03111 1424
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PROMEDIVET M 2021 02048 1061
PROMEDIVET M 2021 02050 1062
PROMEDIVET M 2021 02051 1062
PROMEDIVET SRL M 2021 02049 1062
PROMEDIVET SRL M 2021 02052 1062
PROMEDIVET SRL M 2021 02053 1062
PROMEDIVET SRL M 2021 02057 1062
PROMEDIVET SRL M 2021 02058 1063
PUIAC CRISTIAN M 2021 01788 1002
RADA TEODOR-CRISTIAN M 2021 01606 941
RADA TEODOR-CRISTIAN M 2021 01609 942
RADEN AUTO INVEST SRL-D M 2021 01638 950
RĂDULESCU ANA-MARIA M 2021 02309 1342
RĂDULESCU DAN-MIHAI M 2021 00681 587
RADULESCU MIHAI - ALEXANDRU M 2021 01585 844
RADU STELIAN M 2021 00011 494
RADU TRADING COMPANY SRL M 2020 05759 398
RAI CONCEPT DESIGN S.R.L.-D. M 2021 00626 582
RAITA GHEORGHE-DANIEL M 2021 02240 1289
RAMELY SRL M 2021 00523 544
RAMELY SRL M 2021 00524 546
RARES EMILIAN SARBU M 2021 00800 626
RARES EMILIAN SARBU M 2021 00835 632
RATUR TRANS SRL M 2021 01763 992
REALMED CENTER SRL M 2021 02339 1353
REDSTONE SHIELD SRL M 2021 02235 1287
REMOTE2ALL SOLUTIONS SRL M 2021 00365 510
RENAUD GILBERT M 2021 01975 1045
RESTAURANT 1896 SRL M 2021 02216 1268
REVERA INDEPENDENT SA M 2021 00532 549
ROBRANDS HUB S.R.L. M 2020 09089 483
ROMANIA HYPERMARCHE SA M 2021 01537 821
ROMANIAN OBSTACLE COURSE RACING ASSOCIATION - ASOCIAŢIA
ROMÂNĂ DE SPORTURI CU OBSTACOLE M 2021 01730

985

ROMÂNIEI A SOFIA M 2021 03197 1427
Roma Systems, Inc. M 2021 01047 681
Roma Systems, Inc. M 2021 01123 688
ROMATEC PACKAGING SRL M 2021 01354 762
ROMBIOMEDICA SRL M 2021 00474 539
ROM CABLU SRL M 2021 01440 784
ROMEDUCON SRL M 2021 02228 1273
ROMTRUST DISTRIBUTION S.R.L. M 2021 00650 584
ROOD TRADE EXCLUSIV S.R.L. M 2021 02063 1064
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ROȘCA IOANA-ANDREEA M 2021 01645 952
ROŞU ALEXANDRA-CRISTINA M 2021 00312 509
ROVE ECOMMERCE SRL M 2021 02292 1335
ROYAL MARKET SRL M 2021 02769 1394
RUD INVEST CONSTRUCT SRL M 2021 01517 816
RURIS IMPEX S.R.L. M 2021 02256 1293
RURIS IMPEX S.R.L. M 2021 02301 1340
RURIS IMPEX S.R.L. M 2021 02255 1291
RURIS IMPEX S.R.L. M 2021 02025 1057
S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM M 2021 01452 793
S.C. CAFE STORY S.R.L. M 2021 01190 720
S.C. CLEAN RECYCLE S.R.L. M 2019 04989 377
S.C. CONCORDE GRUP S.R.L. M 2021 00577 561
S.C. CONTENTSPEED S.R.L. M 2021 01987 1047
S.C. CREDIT-GOLD & GF 2003 S.R.L. M 2021 03340 1454
S.C. DEXTERNET SRL M 2021 02332 1351
S.C. DOI NEPOŢI PROD S.R.L. M 2021 01094 683
S.C. EXQUISITE S.R.L. M 2021 01743 987
S.C. FITERMAN PHARMA S.R.L. M 2021 01143 700
S.C. FLATWHITE PROPERTIES S.R.L. M 2021 02134 1236
S.C. GLOBAL MEAT TRADER S.R.L. M 2019 04956 376
S.C. GLOBAL MEAT TRADER S.R.L. M 2019 05357 377
S.C. HBS PILATES S.R.L. M 2021 02154 1245
S.C. HCR S.R.L. M 2020 09066 481
S.C. HEALTH & BEAUTY CENTER S.R.L. M 2020 05854 399
S.C. HG PASTRY SHOP S.R.L. M 2020 07021 404
S.C. IDEAL DENT WHITE S.R.L. M 2020 00841 380
S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L. M 2021 02190 1260
S.C. MEDIA SAT S.R.L. M 2021 03136 1425
S.C. NATURAL AUTENTIC DESIGN SRL-D M 2021 03360 1456
S.C. NATURAL AUTENTIC DESIGN SRL-D M 2021 03356 1454
S.C. NATURAL AUTENTIC DESIGN SRL-D M 2021 01795 1004
S.C. PIZZA ZORELELOR SRL M 2021 00794 625
S.C. PRIVAT SILVIU ZETEA S.R.L. M 2021 02157 1248
S.C.PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 08936 468
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 08953 471
S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. M 2020 08954 475
S.C. REIRA PLANT S.R.L. M 2021 01698 969
S.C. TEKPAD DISTRIBUTION S.R.L. M 2021 01704 971
S.C. TOP TEA COMPANY S.R.L. M 2021 01433 783
S.C. TUDOMI HOUSE S.R.L. M 2020 05308 391
S.C. UMEX S.A. M 2021 01699 971
S.C. VINOMOBILUL S.R.L. M 2019 02948 374
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S.C L.D.M CONSULTING S.R.L M 2020 02528 383
S.C L.D.M CONSULTING S.R.L M 2020 02530 384
SADELLI PRODCOM S.R.L. M 2021 02296 1335
SAHPROD METEOR SRL M 2021 01078 682
SAJGÓ ZSOLT M 2021 00447 521
SALUMFICIO 22 BELLE COSE S.R.L. M 2021 01612 944
SAMSON SECURITY SRL M 2021 01531 818
SANO VITA SRL M 2021 02194 1261
SANO VITA SRL M 2021 03272 1445
SANO VITA SRL M 2021 03273 1446
SANO VITA SRL M 2021 03274 1447
SANREVO SRL M 2021 02758 1393
SAPTE SPICE S.A. M 2021 02026 1057
SAPTE SPICE S.A. M 2021 02027 1058
SAPTE SPICE S.A. M 2021 02029 1058
SARAGIA ANA-MARIA M 2021 02176 1258
SC ACUBOND FATADE SRL M 2020 08707 467
SC ADEVARUL HOLDING SRL M 2021 02454 1378
SC ADORRI MANUFACTURING SRL M 2021 00426 516
SC ALCONOR COMPANY SRL M 2021 01663 961
SC ALCONOR COMPANY SRL M 2021 01664 961
SC ALCONOR COMPANY SRL M 2021 01665 961
SC ALCONOR COMPANY SRL M 2021 01666 961
SC ALCONOR COMPANY SRL M 2021 01667 962
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 02356 382
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 09426 488
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 09423 486
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 06765 402
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 07129 404
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 09430 491
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 09429 490
SC ALEPH MEDIA SRL M 2020 02856 385
SC ALEV INTERIORS SRL M 2021 01100 685
SC ANTIBIOTICE S.A. M 2021 01424 781
SC APEMIN ZIZIN SA M 2021 01170 708
SC ASTON COM SA M 2021 01331 758
SC BAMBUS SRL M 2021 01515 815
SC BERNADY SQUARE RESTAURANT&HOTEL SRL M 2021 01882 1031
SC BODANY PROD SHOES SRL M 2021 01672 962
SC CASA GHIZDEANU SRL M 2021 02068 1067
SC CENTRO GROUP PROFESIONAL TM SRL M 2021 01395 777
SC CENTRO GROUP PROFESIONAL TM SRL M 2021 01396 777
SC CITYMEDIA CONSULTING S.R.L. M 2021 01899 1033
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SC COMEDIS MALL SRL M 2018 00280 365
SC COMEDIS MALL SRL M 2018 00283 366
SC COMEDIS MALL SRL M 2018 00285 367
SC CONTEGO INVESTMENT GROUP SRL M 2021 00020 495
SC DAVER AMBIENT SRL M 2021 01521 817
SC DAVER AMBIENT SRL M 2021 01512 809
SC DECORES IMAGE EVOLUTION SRL M 2021 01268 747
SC DOBRE & FIII SRL M 2017 05710 365
SC DOCUDRAMA SRL M 2021 00957 653
SC DORIANA VET SRL M 2021 02079 1216
SC DROSERA COMSERV SRL M 2021 02438 1376
SC ENERGO CON GRUP SRL M 2020 06126 402
SC ENERGO CON GRUP SRL M 2021 01239 741
SC FACOS SA M 2013 04530 361
SC FAPACO SRL M 2020 05569 394
SC FARMAVET SA M 2021 00867 636
SC FENIX ACCENT CONSULTING SRL M 2013 09007 361
SC FREE MEDIA SRL M 2021 02396 1367
SC GBR PROJECTS SRL M 2021 01343 759
SC GELOMIN SRL M 2021 01429 782
SC GENERAL MEMBRANE SA M 2021 01891 1032
SC GENERAL MEMBRANE SA M 2021 01892 1033
SC GIOVANI CONSTRUCT SRL M 2020 08505 455
SC GRANDE GLORIA PRODUCTION SA M 2021 02391 1366
SC GRANDE GLORIA PRODUCTION SA M 2021 02392 1366
SC GRANDE GLORIA PRODUCTION SA M 2021 02393 1367
SC GRAPHIS ADVERTISING SRL M 2021 03433 1456
SC HISTERIA WORLD SRL M 2021 01887 1032
SC IDEAL CONTOUR SRL M 2021 01813 1012
SC IDEAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT SRL M 2021 00685 588
SC INDUSTRIAL EXIM GROUP SRL M 2021 01280 751
SC INFODAT DEVELOPMENT SRL M 2020 08781 467
SC ION MOS SRL M 2021 01603 922
SC ION MOS SRL M 2021 01604 931
SC ION MOS SRL M 2021 02283 1306
SC ION MOS SRL M 2021 02071 1119
SC ION MOS SRL M 2021 02070 1093
SC ION MOS SRL M 2021 02072 1125
SC ION MOS SRL M 2021 02073 1140
SC ION MOS SRL M 2021 02069 1068
SC ION MOS SRL M 2021 02074 1165
SC ION MOS SRL M 2021 02075 1190
SC ISABEL'S CAKES SRL M 2021 02325 1348
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SC JDC DISTRIBUTION SRL M 2021 01561 832
SC JUDY CREATIVE STUDIOS SRL M 2021 01195 721
SC KAROUA S.R.L. M 2021 01901 1037
SC LAMIGEO DEVELOPMENT SRL M 2021 02183 1260
SC LOOP PRODUCTIONS SRL M 2019 05774 378
SC MARALYN COUTURE SRL M 2021 02947 1415
SC MAXIM TEXTIL SRL M 2021 01187 720
SC MINDSET CREATIVE SRL M 2021 01660 960
SC MISAVAN TRADING S.R.L. M 2021 01796 1005
SC MOCAPP DIGITAL SRL M 2021 02080 1217
SC OCAR SERV SRL M 2021 01843 1024
SC OLEOMET-SA SRL M 2021 01710 980
SC ORTOVET SRL M 2014 03975 363
SC ORTOVET SRL M 2014 03976 364
SC OVIDIU & CO PROD SRL M 2021 00666 585
SC OVISIM COMERCIAL SRL M 2021 02061 1063
SC PAMBAC SA M 2021 01742 986
SC PASTEL AGE SRL M 2021 01930 1041
SC PASTEL AGE SRL M 2021 01931 1041
SC PASTEL AGE SRL M 2021 01932 1042
SC PASTELLINI ZNOB SRL M 2021 01476 799
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SA M 2021 00863 635
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SA M 2021 00864 635
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SA M 2021 00862 635
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SA M 2021 00861 634
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SA M 2021 00866 636
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SA M 2021 00865 635
SC PRUTUL SA M 2018 00441 368
SC RAVLIUC DENTAL CENTER SRL M 2021 01625 949
SC REAL ESTATE SRL M 2021 01594 847
SC REAL ESTATE SRL M 2021 01598 860
SC REAL ESTATE SRL M 2021 01599 873
SC REAL ESTATE SRL M 2021 01600 885
SC REAL ESTATE SRL M 2021 01601 898
SC REAL ESTATE SRL M 2021 01602 910
SC REINFORCE PROTECT TEHNIC SRL M 2021 01530 818
SC ROMBAT SA M 2021 02271 1304
SC ROMBAT SA M 2021 02272 1305
SC ROMBAT SA M 2021 02273 1305
SC ROMBAT SA M 2021 02274 1305
SC ROMCARD SA M 2020 08050 413
SC ROYAL ESTATES & BUILDINGS SRL M 2021 03096 1423
SC RUGNIS GROUP SRL M 2021 01363 763
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SC SITE MEDIA NET NEWS SRL M 2014 03244 362
SC SMARTRADE INTERNATIONAL SRL M 2014 04050 364
SC SOLAREX IMPEX SRL M 2021 02363 1356
SC SOLAREX IMPEX SRL M 2021 03036 1422
SC SOSTENIA SRL M 2021 01595 859
SC SOSTENIA SRL M 2021 01596 860
SC STARMOBILEGSM SRL M 2021 02342 1354
SC STINOR PROD COM SRL M 2021 02286 1333
SC TECSA BUSINESS SRL M 2021 02326 1349
SC TERMOCONSTRUCT SRL M 2021 02263 1294
SC TONIK FOOD EXPERT SRL M 2021 01658 959
SC UPRISE BUSINESS SRL M 2021 01643 951
SC VELROM SRL M 2021 02008 1054
SC VERTICAL DECOR SRL M 2021 01214 723
SC VIKINGPROFIL SRL M 2021 01557 831
SC VINCON VRANCEA SA M 2021 01679 965
SE-CURE PHARMACEUTICALS LTD. M 2021 00559 561
SERSIMO MARKET S.R.L. M 2021 01611 943
SERVE CEPTURA SRL M 2021 00761 623
SEVERINESTI VITICOLA SRL M 2021 01933 1042
SHARKENOMU SRL M 2021 00968 661
SIMCRI BROD S.R.L. M 2021 02141 1240
SIMIUC CERASELA-MIHAELA M 2021 02771 1394
SÎNA ADRIAN-CLAUDIU M 2021 00995 664
SMARTBRAND SRL M 2021 01971 1044
SMARTBRAND SRL M 2021 01972 1045
SMART INTERIOR DESIGN SRL M 2021 02112 1227
SMART SERVICE INSTAL SRL M 2021 02790 1395
SMART VENDORS SRL M 2021 00824 632
SOCIETATEA ALFA OMEGA TV PRODUCTION S.R.L. M 2021 01797 1005
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL M 2018 07486 370
SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI M 2014 03543 363
SPARTAN SECURITY DIVISION S.R.L. M 2021 01374 765
SPECIAL STORY & STARS S.R.L. M 2021 01590 846
SPECTRUM CENTER SRL M 2021 01549 829
SPIRIDON ALEXANDRA-ALICE PFA M 2021 01183 719
STACK POST&LOGISTICS S.R.L. M 2021 01801 1006
STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU VITICULTURA SI
VINIFICATIE IASI M 2021 02120

1228

STIL MEDIA SRL M 2021 02319 1348
STIL MEDIA SRL M 2021 02320 1348
STIL MEDIA SRL M 2021 02322 1348
STOICA C TUDOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA M 2021 01228 739
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STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 00868 636
STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 00869 637
STRAUSS ROMANIA SRL M 2021 01444 789
STUPARUL PUNCT RO SRL M 2021 01439 784
SUDREZIDENTIAL REAL ESTATE S.R.L M 2021 01394 774
SVAICOVSCHI IULIAN M 2021 02209 1265
SWEETHEART DESSERTS S.R.L. M 2021 00734 614
SZABADHEGYI CSABA-ATTILA M 2021 02300 1339
SZENTLASZLOI CRISTIAN ALEXANDRU M 2021 02532 1379
T&T CONSULTING 2001 SRL M 2021 01238 741
TAMSIRA CXV SERVICE SRL M 2021 01565 833
TECH GRID SRL M 2021 01358 762
TENSA ART DESIGN SRL M 2021 01614 945
TENSA ART DESIGN SRL M 2021 01873 1028
TERAPLAST SA M 2021 02327 1349
TERMINAL FASHION SRL M 2021 01287 752
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2021 01351 762
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2021 01350 761
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2021 01348 761
THK THEO KITE
IONASCU THEODOR M 2021 01406

779

TIERGARTEN SV AG SRL M 2021 00411 513
TIERGARTEN SV AG SRL M 2021 00412 514
TIMO SERV SRL M 2020 05474 392
TINERVIS GROUP SRL
ADRAGĂI GEORGE M 2019 04441

375

TIRIBA TEODORA M 2021 01007 665
TOMA ALINA M 2021 02633 1382
TOMA ROXANA M 2021 00883 643
TOMESCU ANDREI-NICOLAE M 2021 01535 820
TOOLS-MAG S.R.L. M 2021 00718 591
TOP GTC INTERNATIONAL SRL M 2021 02143 1240
TOP JOLLY BOUTIQUE SRL M 2021 02417 1371
TOP RESORTS S.R.L. M 2021 02932 1413
TRANSILVANIA FOOD COMPANY M 2021 01752 990
TREADSTONE BUSINESS DEVELOPMENT SRL M 2021 01858 1025
TREND BOX SRL M 2020 05481 393
TSN PAN 2020 S.R.L. M 2021 01747 989
TUCA RAZVAN DAN M 2021 00439 517
TUDORACHE PAUL - RADU M 2020 01324 381
TUDORACHE RADU-PAUL M 2020 05574 395
UNGUR IOANA-ANAMARIA-VALERIA M 2021 01621 946
UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT M 2021 00783 624



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1552

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

UNIVER SZÖVETKEZETI ZRT M 2021 00784 625
UPSTAIRES RESIDENCE S.R.L. M 2021 02284 1332
UTOPIA FISHING S.R.L. M 2021 02225 1272
V4 SUPPORT DEFEND SRL M 2021 01386 772
VALCOM 50 SRL M 2021 02082 1217
VALROM INDUSTRIE SRL M 2021 03200 1428
VARTOLOMEI RAMONA-MIHAELA M 2021 01443 788
VASILE MIHAELA-CRISTINA M 2021 02334 1351
VASILE RADU M 2021 00552 550
VASILE RADU M 2021 00553 556
VELTON SISTEM GUARD SRL M 2021 02356 1354
VENDING ZONE S.R.L. M 2021 02672 1387
VENDING ZONE S.R.L. M 2021 02673 1388
VGD IDEAL SECURITY SRL M 2021 03333 1453
VIDAR GUARD SRL M 2021 00239 505
VIITORPLUS - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA M 2021 00875 639
VIITORPLUS - ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE DURABILA M 2021 00878 640
VINCOM DISTRIBUTION M 2021 01496 806
VINCOM DISTRIBUTION SRL M 2021 01495 805
VINEX MURFATLAR SRL M 2021 02331 1351
VINIA TRAIAN GROUP SRL M 2021 01097 684
VIS CONSTRUCT SRL M 2021 01505 808
VITICOLA SA M 2020 07320 406
VITICOLA SA M 2021 01234 740
VIVACY COMIMPEX SRL M 2021 01471 798
VLAD IRINA ANCA M 2021 02406 1368
VLAS LILIANA M 2021 01787 1002
VOICHITA AUGUSTA-LORENA M 2021 02214 1267
VOILA A.S. S.R.L. M 2020 08015 412
VOILA AS S.R.L. M 2020 08199 416
VORNICU ALEXANDRA M 2021 00996 665
WALTNER CARLA - GEORGIA M 2021 01379 766
WELL-CARDIO SRL M 2021 02373 1363
WHITE LAKE KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG M 2021 01673

962

WOLRDSALT INDUSTRIES SRL M 2020 03616 386
WOOBA DECO SRL M 2021 01133 688
WORLDSALT INDUSTRIES SRL M 2020 03626 387
WOWIMB SRL M 2021 01135 689
XELLA RO S.R.L. M 2021 01542 824
XELLA RO S.R.L. M 2021 01544 826
XELLA RO S.R.L. M 2021 01545 827
XENOS DIMITRIOS M 2021 01154 707



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea alfabetica a numelui titularului)

1553

Titular Nr. depozit pag.
(732) (210)

XENOS DIMITRIOS M 2021 01155 708
X-PERT ALUMINIU SRL M 2021 02121 1229
XTRA EXPO SRL M 2021 01559 831
ZARIF COSMIN ADRIAN M 2021 01148 706
ZDROB CONSTANTIN M 2021 02455 1379
ZEN DIAMONDS SRL M 2021 02398 1367
ZENET MAG SRL M 2021 02381 1364
ZENTIVA, K.S. M 2021 02298 1338
ZUMBADORLAND S.R.L. M 2021 02299 1338



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea clasei Nisa)

1554

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

- (540) (210) (511) -
1 M 2019 06919 176743 1 378
1 M 2021 01513 176886 1, 3, 5, 35 810
1 M 2021 01564 176907 1, 4, 19,

39, 40
832

1 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 12, 17, 27

1000

1 M 2021 01816 176994 1 1013
1 M 2021 02443 177199 1, 17, 21 1376
1 M 2021 02564 177205 1, 31 1380
1 M 2021 00552 177370 1, 7, 12,

17, 35, 37
550

1 M 2021 00553 177371 1, 7, 12,
17, 35, 37

556

1 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

1 M 2021 02071 177573 1, 30, 32 1119
1 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

1 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

1 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

1 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

1 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

1 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

2 M 2021 01745 176976 2, 9, 37,
38, 42

988

2 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 12, 17, 27

1000

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

2 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

2 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

2 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

2 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

2 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

2 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

3 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,
21, 28, 35

656

3 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,
37, 38, 39,

41, 42, 43, 44

1396

3 M 2021 00280 176707 3, 44 508
3 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,

25, 28, 30,
32, 35, 38, 41

417

3 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

3 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

3 M 2021 02944 176763 3, 44 1414
3 M 2021 02496 176766 3 1379
3 M 2021 01143 176767 3, 35 700
3 M 2021 01202 176785 3, 5 722
3 M 2021 01204 176786 3, 5 722
3 M 2020 01974 176818 3, 5, 35, 37 381
3 M 2021 01300 176822 3, 35, 44 753
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3 M 2021 01301 176823 3, 35, 44 754
3 M 2021 01302 176824 3, 35, 44 756
3 M 2021 00880 176825 3, 35, 44 641
3 M 2021 00909 176828 3, 5, 35 646
3 M 2020 08208 176839 3 417
3 M 2021 01376 176856 3 766
3 M 2021 01395 176861 3, 35, 42 777
3 M 2021 01396 176862 3, 35, 37, 42 777
3 M 2021 01513 176886 1, 3, 5, 35 810
3 M 2021 01536 176893 3 821
3 M 2021 01539 176896 3 823
3 M 2021 01543 176899 3, 14, 25,

41, 44
825

3 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 12, 17, 27

1000

3 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,
21, 24, 28, 35

1005

3 M 2021 01887 177013 3 1032
3 M 2021 01900 177017 3, 5, 35 1033
3 M 2021 01221 177025 3 728
3 M 2021 01971 177071 3 1044
3 M 2021 01972 177072 3 1045
3 M 2021 01986 177077 3, 5 1047
3 M 2021 02020 177084 3, 4, 29, 30 1056
3 M 2021 02078 177112 3, 5, 21 1216
3 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

3 M 2021 02237 177145 3, 35 1287
3 M 2021 02260 177149 3 1293
3 M 2021 02281 177156 3, 30, 31,

35, 41
1305

3 M 2021 02391 177189 3, 5, 16 1366
3 M 2021 02392 177190 3, 5, 16 1366
3 M 2021 02393 177191 3, 5, 16 1367
3 M 2021 02408 177194 3, 25, 35,

41, 44
1369

3 M 2021 02769 177215 3, 8, 21,
35, 44

1394

3 M 2021 02818 177216 3 1404
3 M 2021 01227 177248 3, 5, 35 738
3 M 2020 01975 177261 3, 5, 35, 37 381
3 M 2018 08706 177274 3, 5, 35, 39 371
3 M 2021 01424 177317 3, 5 781
3 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

3 M 2021 01560 177333 3, 10, 44 831
3 M 2021 00883 177401 3, 35, 44 643
3 M 2021 00461 177420 3, 11, 35 538

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2021 01199 177532 3, 5, 29,
30, 32

721

3 M 2021 01351 177537 3 762
3 M 2021 01350 177538 3 761
3 M 2021 01348 177539 3 761
3 M 2021 01482 177566 3, 5 800
3 M 2021 01603 177570 3, 16, 21,

29, 31
922

3 M 2021 01604 177571 3, 16, 21,
29, 30, 31

931

3 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

3 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

3 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

3 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

3 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

3 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

3 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

4 M 2021 01856 176737 4, 35, 37, 43 1025
4 M 2021 01564 176907 1, 4, 19,

39, 40
832

4 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 12, 17, 27

1000

4 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,
21, 24, 28, 35

1005

4 M 2021 02255 177056 4, 7, 8, 11, 12 1291
4 M 2021 02020 177084 3, 4, 29, 30 1056
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4 M 2021 01769 177239 4, 35, 40 994
4 M 2021 02104 177240 4, 35 1225
4 M 2021 01251 177450 4, 7, 8, 9, 11 747
5 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,

37, 38, 39,
41, 42, 43, 44

1396

5 M 2021 00650 176723 5, 29, 30,
31, 32, 43

584

5 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

5 M 2021 00559 176774 5 561
5 M 2021 01202 176785 3, 5 722
5 M 2021 01204 176786 3, 5 722
5 M 2021 01036 176797 5 679
5 M 2021 01809 176798 5, 10, 35, 44 1007
5 M 2021 01018 176799 5 669
5 M 2021 01019 176800 5 670
5 M 2021 01041 176801 5 680
5 M 2021 01033 176802 5 678
5 M 2021 01013 176803 5 667
5 M 2021 01031 176804 5 677
5 M 2021 01016 176805 5 668
5 M 2021 01014 176806 5 667
5 M 2021 01012 176807 5 666
5 M 2021 01037 176808 5 679
5 M 2021 01040 176809 5 680
5 M 2021 01022 176811 5 670
5 M 2021 01034 176812 5 678
5 M 2021 01015 176813 5 668
5 M 2021 01017 176814 5 669
5 M 2021 01032 176815 5 677
5 M 2020 01974 176818 3, 5, 35, 37 381
5 M 2021 00909 176828 3, 5, 35 646
5 M 2020 09158 176844 5 485
5 M 2021 01439 176869 5, 31 784
5 M 2021 01513 176886 1, 3, 5, 35 810
5 M 2021 01684 176953 5 965
5 M 2021 01707 176963 5 979
5 M 2021 01787 176987 5, 10, 35, 44 1002
5 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,

21, 24, 28, 35
1005

5 M 2021 01900 177017 3, 5, 35 1033
5 M 2021 02165 177043 5 1252
5 M 2021 01986 177077 3, 5 1047
5 M 2021 02048 177099 5 1061
5 M 2021 02049 177100 5 1062
5 M 2021 02050 177101 5 1062
5 M 2021 02051 177102 5 1062

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

5 M 2021 02052 177103 5 1062
5 M 2021 02053 177104 5 1062
5 M 2021 02057 177105 5 1062
5 M 2021 02058 177106 5 1063
5 M 2021 02067 177110 5, 41, 44 1067
5 M 2021 02078 177112 3, 5, 21 1216
5 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

5 M 2021 02264 177150 5, 30 1302
5 M 2021 02265 177151 5, 30 1303
5 M 2021 02363 177182 5 1356
5 M 2021 02385 177187 5 1365
5 M 2021 02387 177188 5 1365
5 M 2021 02391 177189 3, 5, 16 1366
5 M 2021 02392 177190 3, 5, 16 1366
5 M 2021 02393 177191 3, 5, 16 1367
5 M 2021 02689 177209 5 1389
5 M 2021 02733 177214 5, 44 1393
5 M 2021 03036 177230 5 1422
5 M 2021 01227 177248 3, 5, 35 738
5 M 2020 01975 177261 3, 5, 35, 37 381
5 M 2018 08706 177274 3, 5, 35, 39 371
5 M 2021 01424 177317 3, 5 781
5 M 2021 00863 177346 5 635
5 M 2021 00864 177347 5 635
5 M 2021 00862 177348 5 635
5 M 2021 00861 177351 5 634
5 M 2021 00866 177352 5 636
5 M 2021 00865 177353 5 635
5 M 2020 03626 177365 5, 35, 39 387
5 M 2020 03616 177366 5 386
5 M 2021 02169 177424 5, 30, 35,

40, 43
1253

5 M 2021 01170 177479 5, 32 708
5 M 2021 02442 177529 5 1376
5 M 2021 01199 177532 3, 5, 29,

30, 32
721

5 M 2021 02298 177541 5 1338
5 M 2021 01996 177544 5 1051
5 M 2021 01403 177561 5, 30, 35 779
5 M 2021 01482 177566 3, 5 800
5 M 2021 01483 177567 5 800
5 M 2021 01487 177568 5, 32 801
5 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306
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5 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

5 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

5 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

5 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

5 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

6 M 2021 00621 176717 6, 7, 9, 11 579
6 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,

16, 18, 28, 35
591

6 M 2021 02234 176738 6, 14, 15,
16, 18, 21

1284

6 M 2021 01623 176784 6, 19, 35, 37 948
6 M 2021 00133 176845 6, 20 496
6 M 2021 01542 176898 6, 19, 35, 37 824
6 M 2021 01545 176901 6, 19, 35, 37 827
6 M 2021 01611 176923 6, 11, 18, 20,

22, 28, 35
943

6 M 2021 01639 176929 6, 19, 35,
36, 37, 42

950

6 M 2021 01647 176933 6, 28, 35,
41, 43

954

6 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 12, 17, 27

1000

6 M 2020 08707 177097 6 467
6 M 2021 02218 177244 6, 35 1270
6 M 2021 02121 177364 6, 37, 40, 42 1229
6 M 2021 00742 177493 6, 19, 35, 37 617
6 M 2021 01557 177580 6 831
7 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,

21, 28, 35
656

7 M 2021 00621 176717 6, 7, 9, 11 579
7 M 2021 01280 176754 7 751

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

7 M 2021 01579 176910 7, 35, 37, 40 843
7 M 2021 01638 176928 7, 35 950
7 M 2021 01743 176974 7 987
7 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,

9, 12, 17, 27
1000

7 M 2021 00452 177026 7, 9, 11, 35 525
7 M 2021 02256 177054 7 1293
7 M 2021 02301 177055 7 1340
7 M 2021 02255 177056 4, 7, 8, 11, 12 1291
7 M 2021 02025 177062 7 1057
7 M 2021 02063 177109 7, 8, 9, 11 1064
7 M 2021 00868 177354 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
636

7 M 2021 00869 177355 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

637

7 M 2021 00552 177370 1, 7, 12,
17, 35, 37

550

7 M 2021 00553 177371 1, 7, 12,
17, 35, 37

556

7 M 2021 02263 177428 7, 12, 19,
35, 43

1294

7 M 2021 01251 177450 4, 7, 8, 9, 11 747
7 M 2021 01444 177496 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
789

7 M 2021 02268 177548 7, 12, 39 1304
7 M 2021 02269 177549 7, 37 1304
8 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,

21, 28, 35
656

8 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,
16, 18, 28, 35

591

8 M 2021 02255 177056 4, 7, 8, 11, 12 1291
8 M 2021 02063 177109 7, 8, 9, 11 1064
8 M 2021 02769 177215 3, 8, 21,

35, 44
1394

8 M 2021 01251 177450 4, 7, 8, 9, 11 747
8 M 2021 02637 177560 8, 10, 11, 21,

24, 25, 28
1383

9 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,
21, 28, 35

656

9 M 2021 02790 176680 9, 37, 42, 45 1395
9 M 2021 01246 176687 9, 35 744
9 M 2021 02638 176691 9, 38, 41,

42, 45
1386

9 M 2021 02435 176692 9, 16, 35,
38, 41

1375

9 M 2021 00923 176696 9, 42 647
9 M 2020 07587 176704 9, 41, 42 406
9 M 2021 00621 176717 6, 7, 9, 11 579
9 M 2021 01333 176735 9, 42 758
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9 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,
16, 18, 28, 35

591

9 M 2021 01810 176739 9, 35, 36,
38, 42

1011

9 M 2021 02813 176759 9, 11, 35 1403
9 M 2021 01011 176768 9, 35, 38,

41, 42
666

9 M 2020 08480 176772 9, 35, 42 454
9 M 2021 01151 176783 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
706

9 M 2021 02228 176787 9, 16, 28,
35, 41

1273

9 M 2020 09018 176842 9, 16, 25, 28,
34, 35, 42

479

9 M 2021 01440 176870 9 784
9 M 2021 01446 176871 9, 41 790
9 M 2021 01456 176875 9, 16, 35,

41, 42
794

9 M 2021 01516 176889 9, 35, 36,
39, 42, 43

815

9 M 2021 01535 176892 9, 35, 38,
41, 42, 45

820

9 M 2021 01566 176909 9, 16, 35, 38 834
9 M 2021 01606 176921 9, 35, 36,

39, 42, 43
941

9 M 2021 01609 176922 9, 35, 36,
39, 42, 43

942

9 M 2021 01614 176925 9, 35, 44 945
9 M 2021 01654 176937 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
957

9 M 2021 01704 176961 9, 20, 35, 39 971
9 M 2021 01719 176967 9, 35, 36,

39, 42
981

9 M 2021 01721 176968 9, 35, 36,
39, 42

982

9 M 2021 01722 176969 9, 35, 36,
39, 42

983

9 M 2021 01724 176970 9, 35, 36,
39, 42

984

9 M 2021 01744 176975 9, 21 988
9 M 2021 01745 176976 2, 9, 37,

38, 42
988

9 M 2021 01746 176977 9, 21 988
9 M 2021 01749 176979 9, 21 989
9 M 2021 01750 176980 9, 21 990
9 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,

9, 12, 17, 27
1000

9 M 2021 01799 176991 9, 42 1006
9 M 2021 01831 176998 9, 37 1018
9 M 2021 01858 177004 9, 35, 36, 42 1025
9 M 2021 01873 177006 9, 35 1028

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 00452 177026 7, 9, 11, 35 525
9 M 2021 00893 177027 9, 35, 39, 43 645
9 M 2021 02059 177107 9, 35 1063
9 M 2021 02063 177109 7, 8, 9, 11 1064
9 M 2021 02083 177113 9, 35, 36,

39, 42
1218

9 M 2021 02085 177114 9, 35, 36,
39, 42

1219

9 M 2021 02086 177115 9, 35, 36,
39, 42

1220

9 M 2021 02087 177116 9, 35, 36,
39, 42

1221

9 M 2021 02088 177117 9, 35, 39, 42 1222
9 M 2021 02089 177118 9, 35, 39, 42 1223
9 M 2021 02098 177120 9, 28, 35,

41, 42
1224

9 M 2021 02116 177123 9, 42 1227
9 M 2020 05759 177124 9, 16, 18, 28,

35, 41, 42
398

9 M 2021 02253 177147 9, 42 1290
9 M 2021 02271 177152 9 1304
9 M 2021 02272 177153 9 1305
9 M 2021 02273 177154 9 1305
9 M 2021 02274 177155 9 1305
9 M 2021 02311 177163 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
1342

9 M 2021 02322 177169 9 1348
9 M 2021 02342 177177 9, 10, 15, 35 1354
9 M 2021 02357 177180 9, 39, 42 1355
9 M 2021 02359 177181 9, 39, 42 1355
9 M 2021 02532 177203 9, 12, 28 1379
9 M 2021 02998 177229 9, 12, 35, 42 1420
9 M 2021 02917 177279 9, 42 1412
9 M 2021 03323 177280 9, 35, 42, 44 1449
9 M 2019 03025 177305 9, 41, 42 375
9 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

9 M 2021 00454 177318 9, 35 536
9 M 2021 02158 177319 9, 35 1248
9 M 2021 00736 177330 9, 38, 41 616
9 M 2021 00868 177354 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
636

9 M 2021 00869 177355 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

637

9 M 2021 02371 177361 9, 35 1357
9 M 2021 01864 177376 9, 16, 41 1027
9 M 2020 08509 177417 9, 10, 11, 28 456
9 M 2021 01251 177450 4, 7, 8, 9, 11 747
9 M 2021 01530 177474 9, 35, 37 818
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9 M 2021 01310 177475 9, 16, 35,
38, 41, 42

757

9 M 2021 01215 177477 9, 35, 42 723
9 M 2021 02214 177490 9, 41, 42 1267
9 M 2021 01444 177496 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
789

9 M 2021 02227 177501 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1272

9 M 2020 08050 177520 9, 35, 36,
38, 42, 45

413

9 M 2021 03315 177525 9 1448
9 M 2021 01517 177534 9, 28 816
9 M 2021 02145 177589 9, 16, 35,

41, 42
1242

10 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

10 M 2021 00375 176744 10, 16, 25 512
10 M 2021 01809 176798 5, 10, 35, 44 1007
10 M 2021 01787 176987 5, 10, 35, 44 1002
10 M 2021 01784 177036 10, 44 1001
10 M 2021 02342 177177 9, 10, 15, 35 1354
10 M 2021 02376 177184 10, 44 1364
10 M 2021 01560 177333 3, 10, 44 831
10 M 2021 00180 177367 10, 35,

41, 42, 44
499

10 M 2020 02823 177398 10, 21,
28, 35, 39

384

10 M 2020 08509 177417 9, 10, 11, 28 456
10 M 2021 02910 177433 10, 18, 25, 35 1411
10 M 2021 02637 177560 8, 10, 11, 21,

24, 25, 28
1383

11 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,
21, 28, 35

656

11 M 2021 01133 176682 11, 20, 28, 35 688
11 M 2021 00609 176710 11, 24, 25,

28, 35, 36
563

11 M 2021 00621 176717 6, 7, 9, 11 579
11 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,

26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

11 M 2021 02813 176759 9, 11, 35 1403
11 M 2021 01521 176890 11 817
11 M 2021 01611 176923 6, 11, 18, 20,

22, 28, 35
943

11 M 2021 01674 176950 11, 19, 20, 35 963
11 M 2021 00452 177026 7, 9, 11, 35 525
11 M 2020 06126 177044 11 402
11 M 2021 01239 177045 11 741

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

11 M 2021 02255 177056 4, 7, 8, 11, 12 1291
11 M 2021 02063 177109 7, 8, 9, 11 1064
11 M 2021 02327 177172 11, 17,

19, 35, 42
1349

11 M 2021 02632 177207 11, 35, 39, 40 1381
11 M 2021 03200 177289 11, 17, 19 1428
11 M 2021 02300 177302 11, 19, 37 1339
11 M 2021 00868 177354 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
636

11 M 2021 00869 177355 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

637

11 M 2020 08509 177417 9, 10, 11, 28 456
11 M 2021 00461 177420 3, 11, 35 538
11 M 2021 01251 177450 4, 7, 8, 9, 11 747
11 M 2021 01331 177493 11 758
11 M 2021 01444 177496 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
789

11 M 2021 01512 177531 11 809
11 M 2021 02637 177560 8, 10, 11, 21,

24, 25, 28
1383

12 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

12 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,
16, 18, 28, 35

591

12 M 2021 01399 176746 12 778
12 M 2021 01589 176912 12 845
12 M 2021 01686 176954 12 966
12 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,

9, 12, 17, 27
1000

12 M 2021 01820 176996 12, 35, 37, 39 1013
12 M 2021 02255 177056 4, 7, 8, 11, 12 1291
12 M 2021 02532 177203 9, 12, 28 1379
12 M 2021 02998 177229 9, 12, 35, 42 1420
12 M 2021 00552 177370 1, 7, 12,

17, 35, 37
550

12 M 2021 00553 177371 1, 7, 12,
17, 35, 37

556

12 M 2021 02263 177428 7, 12, 19,
35, 43

1294

12 M 2021 02268 177548 7, 12, 39 1304
14 M 2021 02234 176738 6, 14, 15,

16, 18, 21
1284

14 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

417

14 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429
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14 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

14 M 2021 01543 176899 3, 14, 25,
41, 44

825

14 M 2021 00426 177051 14 516
14 M 2021 02100 177121 14, 16 1224
14 M 2020 05994 176837 14, 16,

20, 21, 35
400

14 M 2021 02398 177193 14, 35 1367
14 M 2021 02906 177221 14, 25 1409
14 M 2020 03632 177321 14, 35, 36 387
14 M 2021 00626 177405 14, 25 582
14 M 2020 05481 177502 14, 35, 41, 42 393
14 M 2021 02209 177506 14, 34, 35 1265
14 M 2021 03340 177519 14, 35 1454
15 M 2021 02234 176738 6, 14, 15,

16, 18, 21
1284

15 M 2021 02342 177177 9, 10, 15, 35 1354
16 M 2021 02435 176692 9, 16, 35,

38, 41
1375

16 M 2018 00280 176701 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

365

16 M 2018 00283 176705 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

366

16 M 2018 00285 176711 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

367

16 M 2021 00679 176715 16, 25,
28, 35, 40

586

16 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,
16, 18, 28, 35

591

16 M 2021 02234 176738 6, 14, 15,
16, 18, 21

1284

16 M 2021 00375 176744 10, 16, 25 512
16 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,

25, 28, 30,
32, 35, 38, 41

417

16 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

16 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

16 M 2021 01151 176783 9, 16, 35, 38,
41, 42, 44

706

16 M 2021 02228 176787 9, 16, 28,
35, 41

1273

16 M 2020 08467 176840 16 453
16 M 2020 09018 176842 9, 16, 25, 28,

34, 35, 42
479

16 M 2021 01268 176849 16, 25, 40 747

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 01366 176854 16, 35, 41 764
16 M 2021 01387 176859 16 772
16 M 2021 01456 176875 9, 16, 35,

41, 42
794

16 M 2021 01468 176877 16, 35, 36,
38, 42, 45

797

16 M 2021 01552 176904 16, 35 830
16 M 2021 01566 176909 9, 16, 35, 38 834
16 M 2021 01654 176937 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
957

16 M 2021 01688 176956 16, 35, 36 967
16 M 2021 01705 176962 16, 35, 41, 42 979
16 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,

21, 24, 28, 35
1005

16 M 2021 01875 177008 16, 35, 41 1030
16 M 2020 09096 177060 16, 35, 40 483
16 M 2021 00421 177065 16 516
16 M 2021 00422 177066 16 516
16 M 2021 02061 177108 16, 35 1063
16 M 2021 02100 177121 14, 16 1224
16 M 2020 05759 177124 9, 16, 18, 28,

35, 41, 42
398

16 M 2021 02311 177163 9, 16, 35, 38,
41, 42, 44

1342

16 M 2020 05994 176837 14, 16,
20, 21, 35

400

16 M 2021 02391 177189 3, 5, 16 1366
16 M 2021 02392 177190 3, 5, 16 1366
16 M 2021 02393 177191 3, 5, 16 1367
16 M 2021 02454 177200 16, 35,

38, 40, 41
1378

16 M 2021 02626 177206 16, 35,
36, 39, 43

1381

16 M 2021 03063 177231 16, 30, 35 1422
16 M 2021 03197 177287 16, 30, 32,

33, 35, 41
1427

16 M 2018 01522 177306 16, 35, 41 368
16 M 2018 01523 177307 16, 35, 41 369
16 M 2018 01524 177308 16, 35, 41 369
16 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

16 M 2021 01961 177334 16, 35, 41 1043
16 M 2021 00959 177344 16, 35 654
16 M 2014 03244 177375 16, 41 362
16 M 2021 01864 177376 9, 16, 41 1027
16 M 2021 01358 177444 16, 18,

25, 28, 35
762

16 M 2021 01676 177453 16, 18, 20,
24, 25, 28, 35

964
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 00463 177464 16, 28, 35 539
16 M 2021 01310 177475 9, 16, 35,

38, 41, 42
757

16 M 2020 09140 177498 16, 35, 41 484
16 M 2021 02227 177501 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1272

16 M 2014 02624 177507 16, 35, 41, 44 361
16 M 2021 01567 176810 16, 21,

30, 32, 35
835

16 M 2021 02159 177526 16, 35, 41 1250
16 M 2021 02162 177527 16, 35, 41 1252
16 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481

16 M 2021 01603 177570 3, 16, 21,
29, 31

922

16 M 2021 01604 177571 3, 16, 21,
29, 30, 31

931

16 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

16 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

16 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

16 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

16 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

16 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

16 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 02145 177589 9, 16, 35,
41, 42

1242

17 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 12, 17, 27

1000

17 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,
21, 24, 28, 35

1005

17 M 2021 01891 177014 17, 19, 37 1032
17 M 2021 01892 177015 17, 19, 37 1033
17 M 2021 02327 177172 11, 17,

19, 35, 42
1349

17 M 2021 02443 177199 1, 17, 21 1376
17 M 2021 03200 177289 11, 17, 19 1428
17 M 2021 02282 177335 17 1306
17 M 2021 00552 177370 1, 7, 12,

17, 35, 37
550

17 M 2021 00553 177371 1, 7, 12,
17, 35, 37

556

17 M 2021 01242 177410 17 742
17 M 2021 00947 177451 17 653
18 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,

16, 18, 28, 35
591

18 M 2021 02234 176738 6, 14, 15,
16, 18, 21

1284

18 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

417

18 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

18 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

18 M 2021 01611 176923 6, 11, 18, 20,
22, 28, 35

943

18 M 2020 05759 177124 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

398

18 M 2021 00633 177264 18, 24, 25, 35 583
18 M 2021 03226 177290 18, 21,

25, 34, 35
1443

18 M 2021 02910 177433 10, 18, 25, 35 1411
18 M 2021 01358 177444 16, 18,

25, 28, 35
762

18 M 2021 01676 177453 16, 18, 20,
24, 25, 28, 35

964

18 M 2021 01240 177454 18, 25, 35 741
18 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

18 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

18 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

18 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

18 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

18 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

18 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

19 M 2021 01623 176784 6, 19, 35, 37 948
19 M 2021 01542 176898 6, 19, 35, 37 824
19 M 2021 01544 176900 19, 35, 37 826
19 M 2021 01545 176901 6, 19, 35, 37 827
19 M 2021 01549 176903 19, 35, 39, 42 829
19 M 2021 01564 176907 1, 4, 19,

39, 40
832

19 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

19 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

19 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

19 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

19 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

19 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

19 M 2021 01639 176929 6, 19, 35,
36, 37, 42

950

19 M 2021 01674 176950 11, 19, 20, 35 963
19 M 2021 01891 177014 17, 19, 37 1032
19 M 2021 01892 177015 17, 19, 37 1033
19 M 2021 01937 177033 19, 37 1042
19 M 2021 02327 177172 11, 17,

19, 35, 42
1349

19 M 2021 03200 177289 11, 17, 19 1428
19 M 2021 02300 177302 11, 19, 37 1339
19 M 2014 04050 177378 19, 20 364
19 M 2021 02263 177428 7, 12, 19,

35, 43
1294

19 M 2021 00742 177493 6, 19, 35, 37 617
20 M 2021 01133 176682 11, 20, 28, 35 688
20 M 2021 00133 176845 6, 20 496
20 M 2021 01499 176883 20, 21, 35 806
20 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,

27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

20 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

20 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

20 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

20 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

20 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

20 M 2021 01611 176923 6, 11, 18, 20,
22, 28, 35

943

20 M 2021 01674 176950 11, 19, 20, 35 963
20 M 2021 01704 176961 9, 20, 35, 39 971
20 M 2021 01886 177012 20, 40 1031
20 M 2021 02336 177038 20 1352
20 M 2021 01976 177075 20, 35, 39 1046
20 M 2021 02325 177170 20, 35 1348
20 M 2020 05994 176837 14, 16,

20, 21, 35
400

20 M 2021 02706 177212 20, 29,
35, 41, 43

1391

20 M 2021 00738 177241 20 617
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

20 M 2021 01382 177313 20, 21, 35, 42 767
20 M 2021 00685 177336 20, 24, 35 588
20 M 2021 00523 177368 20, 35, 37, 39 544
20 M 2021 00524 177369 20, 35, 37, 39 546
20 M 2014 04050 177378 19, 20 364
20 M 2021 01195 177388 20 721
20 M 2020 05308 177389 20, 24, 25,

26, 27, 28
391

20 M 2021 01676 177453 16, 18, 20,
24, 25, 28, 35

964

20 M 2021 01026 177512 20, 35 671
20 M 2021 01029 177513 20, 35 674
20 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481

20 M 2021 01393 177563 20, 24 773
21 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,

21, 28, 35
656

21 M 2021 02234 176738 6, 14, 15,
16, 18, 21

1284

21 M 2021 01499 176883 20, 21, 35 806
21 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,

27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

21 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

21 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

21 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

21 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

21 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

21 M 2021 01646 176932 21, 35 953
21 M 2021 01713 176966 21 981
21 M 2021 01744 176975 9, 21 988
21 M 2021 01746 176977 9, 21 988
21 M 2021 01749 176979 9, 21 989
21 M 2021 01750 176980 9, 21 990
21 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,

21, 24, 28, 35
1005

21 M 2021 02078 177112 3, 5, 21 1216
21 M 2020 05994 176837 14, 16,

20, 21, 35
400

21 M 2021 02443 177199 1, 17, 21 1376

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

21 M 2021 02769 177215 3, 8, 21,
35, 44

1394

21 M 2021 03226 177290 18, 21,
25, 34, 35

1443

21 M 2021 01382 177313 20, 21, 35, 42 767
21 M 2020 02823 177398 10, 21,

28, 35, 39
384

21 M 2021 00686 177437 21 588
21 M 2021 01567 176810 16, 21,

30, 32, 35
835

21 M 2021 02637 177560 8, 10, 11, 21,
24, 25, 28

1383

21 M 2021 01603 177570 3, 16, 21,
29, 31

922

21 M 2021 01604 177571 3, 16, 21,
29, 30, 31

931

21 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

21 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

21 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

21 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

21 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

21 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

21 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

22 M 2021 01611 176923 6, 11, 18, 20,
22, 28, 35

943
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

22 M 2021 00745 177509 22, 25, 28,
31, 35, 41

620

24 M 2021 01187 176681 24, 40 720
24 M 2021 00609 176710 11, 24, 25,

28, 35, 36
563

24 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,
21, 24, 28, 35

1005

24 M 2021 01838 177001 24 1021
24 M 2021 01214 177032 24 723
24 M 2021 00458 177050 24, 35 537
24 M 2021 02949 177225 24, 25, 35, 43 1415
24 M 2021 00633 177264 18, 24, 25, 35 583
24 M 2021 03114 177284 24 1424
24 M 2021 02176 177326 24, 25 1258
24 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

24 M 2021 00685 177336 20, 24, 35 588
24 M 2020 05308 177389 20, 24, 25,

26, 27, 28
391

24 M 2021 01676 177453 16, 18, 20,
24, 25, 28, 35

964

24 M 2021 02637 177560 8, 10, 11, 21,
24, 25, 28

1383

24 M 2021 01393 177563 20, 24 773
25 M 2018 00280 176701 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
365

25 M 2018 00283 176705 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

366

25 M 2021 00609 176710 11, 24, 25,
28, 35, 36

563

25 M 2018 00285 176711 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

367

25 M 2021 00679 176715 16, 25,
28, 35, 40

586

25 M 2021 00375 176744 10, 16, 25 512
25 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,

25, 28, 30,
32, 35, 38, 41

417

25 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

25 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

25 M 2021 01712 176755 25, 35 981
25 M 2021 00735 176834 25, 35 615
25 M 2020 09018 176842 9, 16, 25, 28,

34, 35, 42
479

25 M 2020 09089 176843 25, 35 483
25 M 2021 01268 176849 16, 25, 40 747

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2021 01543 176899 3, 14, 25,
41, 44

825

25 M 2021 01672 176949 25 962
25 M 2021 00668 177049 25 585
25 M 2021 02254 177148 25, 35 1291
25 M 2021 02408 177194 3, 25, 35,

41, 44
1369

25 M 2021 02906 177221 14, 25 1409
25 M 2021 02947 177224 25 1415
25 M 2021 02949 177225 24, 25, 35, 43 1415
25 M 2021 00633 177264 18, 24, 25, 35 583
25 M 2021 00449 177275 25, 35 521
25 M 2021 00446 177276 25 520
25 M 2021 03226 177290 18, 21,

25, 34, 35
1443

25 M 2021 02176 177326 24, 25 1258
25 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

25 M 2020 05308 177389 20, 24, 25,
26, 27, 28

391

25 M 2021 00626 177405 14, 25 582
25 M 2021 02141 177412 25, 40 1240
25 M 2021 00763 177414 25 623
25 M 2021 01071 177422 25 682
25 M 2021 02910 177433 10, 18, 25, 35 1411
25 M 2021 01358 177444 16, 18,

25, 28, 35
762

25 M 2021 01676 177453 16, 18, 20,
24, 25, 28, 35

964

25 M 2021 01240 177454 18, 25, 35 741
25 M 2019 05774 177463 25, 41 378
25 M 2021 01441 177495 25 785
25 M 2021 01443 177497 25, 35 788
25 M 2021 01278 176850 25 749
25 M 2021 00876 177503 25, 35, 41, 42 639
25 M 2021 00745 177509 22, 25, 28,

31, 35, 41
620

25 M 2020 08781 177528 25, 35, 42 467
25 M 2021 02637 177560 8, 10, 11, 21,

24, 25, 28
1383

26 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

26 M 2021 02453 177023 26, 35 1378
26 M 2020 05308 177389 20, 24, 25,

26, 27, 28
391

26 M 2021 01548 177425 26, 31, 35, 44 828
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

27 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

27 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

27 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

27 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

27 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

27 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

27 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

27 M 2021 01779 176985 1, 2, 3, 4, 6, 7,
9, 12, 17, 27

1000

27 M 2020 05308 177389 20, 24, 25,
26, 27, 28

391

28 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,
21, 28, 35

656

28 M 2021 01133 176682 11, 20, 28, 35 688
28 M 2021 00824 176689 28 632
28 M 2021 00882 176690 28, 35 643
28 M 2021 00609 176710 11, 24, 25,

28, 35, 36
563

28 M 2021 00679 176715 16, 25,
28, 35, 40

586

28 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,
16, 18, 28, 35

591

28 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

417

28 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

28 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

28 M 2021 01843 176764 28 1024
28 M 2021 00631 176771 28 582
28 M 2021 02228 176787 9, 16, 28,

35, 41
1273

28 M 2021 00450 176792 28, 35 522

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

28 M 2020 09018 176842 9, 16, 25, 28,
34, 35, 42

479

28 M 2021 01611 176923 6, 11, 18, 20,
22, 28, 35

943

28 M 2021 01647 176933 6, 28, 35,
41, 43

954

28 M 2021 01730 176971 28, 41 985
28 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,

21, 24, 28, 35
1005

28 M 2021 01815 176995 28 1013
28 M 2021 02098 177120 9, 28, 35,

41, 42
1224

28 M 2020 05759 177124 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

398

28 M 2021 02532 177203 9, 12, 28 1379
28 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

28 M 2020 05308 177389 20, 24, 25,
26, 27, 28

391

28 M 2020 02823 177398 10, 21,
28, 35, 39

384

28 M 2020 08509 177417 9, 10, 11, 28 456
28 M 2021 02225 177436 28, 31 1272
28 M 2021 01358 177444 16, 18,

25, 28, 35
762

28 M 2021 01676 177453 16, 18, 20,
24, 25, 28, 35

964

28 M 2021 00463 177464 16, 28, 35 539
28 M 2021 00745 177509 22, 25, 28,

31, 35, 41
620

28 M 2021 01517 177534 9, 28 816
28 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481

28 M 2021 02637 177560 8, 10, 11, 21,
24, 25, 28

1383

28 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

28 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

28 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

28 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

28 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

28 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

29 M 2021 00179 176722 29, 30, 31, 43 498
29 M 2021 00650 176723 5, 29, 30,

31, 32, 43
584

29 M 2018 00441 176742 29 368
29 M 2021 01460 176765 29, 30,

31, 32, 43
795

29 M 2021 01181 176816 29, 31, 32 714
29 M 2021 01392 176860 29 773
29 M 2021 01447 176872 29 790
29 M 2021 01455 176874 29, 43 793
29 M 2021 01466 175730 29, 35 797
29 M 2021 01497 176882 29 806
29 M 2021 01537 176894 29, 30, 35, 43 821
29 M 2021 01644 176931 29, 30 952
29 M 2021 01710 176965 29, 35 980
29 M 2021 01752 176981 29, 30, 32, 33 990
29 M 2021 01795 176988 29, 30, 31 1004
29 M 2021 01901 177018 29, 35 1037
29 M 2021 01183 177028 29, 30, 35 719
29 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

29 M 2021 02020 177084 3, 4, 29, 30 1056
29 M 2021 02068 177111 29, 43 1067
29 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

29 M 2021 02285 177158 29, 35 1332
29 M 2021 02455 177201 29, 30, 31, 35 1379
29 M 2021 02706 177212 20, 29,

35, 41, 43
1391

29 M 2021 02859 177217 29 1405

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2021 02887 177219 29, 35 1408
29 M 2020 05228 177254 29, 35 389
29 M 2021 01612 177266 29 944
29 M 2021 03167 177286 29, 30, 43 1426
29 M 2021 03272 177291 29, 30 1445
29 M 2021 03273 177292 29, 30 1446
29 M 2021 03274 177293 29, 30 1447
29 M 2021 03358 177295 29, 39, 43 1455
29 M 2021 01078 177299 29, 30 682
29 M 2021 00783 177310 29, 30 624
29 M 2021 00784 177311 29, 30 625
29 M 2021 01673 177331 29, 30, 32 962
29 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

29 M 2021 02082 177340 29, 35 1217
29 M 2021 00868 177354 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
636

29 M 2021 00869 177355 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

637

29 M 2021 01488 177360 29, 30, 32,
35, 39, 43

801

29 M 2021 02144 177362 29, 30, 32, 43 1241
29 M 2021 00996 177382 29, 32 665
29 M 2013 04530 177387 29, 35 361
29 M 2021 00494 177392 29, 30 540
29 M 2021 01916 177407 29 1041
29 M 2021 02723 177416 29, 35, 36, 39 1392
29 M 2019 04956 177440 29, 39, 40, 43 376
29 M 2019 05357 177441 29, 39, 40, 43 377
29 M 2021 00643 177445 29 584
29 M 2021 01094 177476 29 683
29 M 2021 01444 177496 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
789

29 M 2020 07789 177500 29, 30 409
29 M 2021 01199 177532 3, 5, 29,

30, 32
721

29 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,
28, 29, 32,

33, 40, 42, 43

481

29 M 2021 03356 177554 29, 32 1454
29 M 2021 02719 177556 29 1391
29 M 2021 02229 177559 29 1283
29 M 2021 01603 177570 3, 16, 21,

29, 31
922

29 M 2021 01604 177571 3, 16, 21,
29, 30, 31

931
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

29 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

29 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

29 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

29 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

29 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

29 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

29 M 2021 03236 177581 29, 35 1444
29 M 2020 09302 177582 29, 35 485
30 M 2021 01007 176675 30 665
30 M 2021 00941 176721 30, 35 652
30 M 2021 00179 176722 29, 30, 31, 43 498
30 M 2021 00650 176723 5, 29, 30,

31, 32, 43
584

30 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

417

30 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

30 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

30 M 2021 01460 176765 29, 30,
31, 32, 43

795

30 M 2013 09007 176769 30, 32, 33, 43 361

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2019 01160 176775 30 374
30 M 2021 01190 176793 30, 43 720
30 M 2017 05710 176827 30, 35, 39 365
30 M 2020 07021 176829 30 404
30 M 2021 01472 175963 30, 35 799
30 M 2021 01505 176885 30 808
30 M 2021 01537 176894 29, 30, 35, 43 821
30 M 2021 01644 176931 29, 30 952
30 M 2021 01695 176957 30, 35 969
30 M 2021 01742 176973 30 986
30 M 2021 01747 176978 30, 39, 43 989
30 M 2021 01752 176981 29, 30, 32, 33 990
30 M 2021 01763 176983 30, 35, 43 992
30 M 2021 01795 176988 29, 30, 31 1004
30 M 2021 01835 176999 30, 43 1019
30 M 2021 01183 177028 29, 30, 35 719
30 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

30 M 2021 00734 177042 30, 35 614
30 M 2020 07998 177047 30 412
30 M 2021 01502 177059 30, 35, 43 808
30 M 2021 01991 177078 30 1048
30 M 2021 01995 177079 30 1050
30 M 2021 01998 177080 30 1051
30 M 2021 02020 177084 3, 4, 29, 30 1056
30 M 2021 02026 177085 30 1057
30 M 2021 02027 177086 30 1058
30 M 2021 02029 177087 30 1058
30 M 2021 02160 177130 30, 43 1251
30 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

30 M 2021 02264 177150 5, 30 1302
30 M 2021 02265 177151 5, 30 1303
30 M 2021 02281 177156 3, 30, 31,

35, 41
1305

30 M 2021 02326 177171 30, 35 1349
30 M 2021 02332 177174 30, 35 1351
30 M 2021 02427 177197 30 1374
30 M 2021 02434 177198 30 1374
30 M 2021 02455 177201 29, 30, 31, 35 1379
30 M 2021 02692 177211 30 1390
30 M 2021 02870 177218 30 1407
30 M 2021 02950 177226 30, 32, 35 1416
30 M 2021 03063 177231 16, 30, 35 1422
30 M 2021 00595 177236 30, 35, 39 562
30 M 2021 00596 177237 30, 35 562
30 M 2020 05474 177262 30, 31, 35 392
30 M 2021 03167 177286 29, 30, 43 1426
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2021 03197 177287 16, 30, 32,
33, 35, 41

1427

30 M 2021 03272 177291 29, 30 1445
30 M 2021 03273 177292 29, 30 1446
30 M 2021 03274 177293 29, 30 1447
30 M 2021 01078 177299 29, 30 682
30 M 2021 00783 177310 29, 30 624
30 M 2021 00784 177311 29, 30 625
30 M 2021 01128 177320 30, 35 688
30 M 2021 00367 177327 30, 35, 39, 43 511
30 M 2021 01673 177331 29, 30, 32 962
30 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

30 M 2021 00868 177354 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

636

30 M 2021 00869 177355 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

637

30 M 2021 01488 177360 29, 30, 32,
35, 39, 43

801

30 M 2021 02144 177362 29, 30, 32, 43 1241
30 M 2021 00494 177392 29, 30 540
30 M 2021 02001 177393 30 1053
30 M 2021 01685 177397 30 966
30 M 2014 03543 177418 30 363
30 M 2021 02169 177424 5, 30, 35,

40, 43
1253

30 M 2018 05914 177459 30 370
30 M 2019 04441 177461 30, 43 375
30 M 2021 02308 177469 30 1341
30 M 2021 00872 177481 30 638
30 M 2021 02008 177491 30 1054
30 M 2021 01444 177496 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
789

30 M 2021 01385 177499 30 771
30 M 2020 07789 177500 29, 30 409
30 M 2021 02366 176752 30, 35 1357
30 M 2021 01567 176810 16, 21,

30, 32, 35
835

30 M 2021 01199 177532 3, 5, 29,
30, 32

721

30 M 2021 01402 177533 30, 35 778
30 M 2021 03360 177552 30, 35 1456
30 M 2021 00666 177557 30 585
30 M 2021 01403 177561 5, 30, 35 779
30 M 2021 01604 177571 3, 16, 21,

29, 30, 31
931

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

30 M 2021 02071 177573 1, 30, 32 1119
30 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

30 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

30 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

30 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

30 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

30 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

30 M 2021 01479 177591 30 799
31 M 2021 00179 176722 29, 30, 31, 43 498
31 M 2021 00650 176723 5, 29, 30,

31, 32, 43
584

31 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

31 M 2021 01460 176765 29, 30,
31, 32, 43

795

31 M 2021 01181 176816 29, 31, 32 714
31 M 2021 01439 176869 5, 31 784
31 M 2021 01547 176902 31 828
31 M 2021 01663 176940 31 961
31 M 2021 01664 176941 31 961
31 M 2021 01665 176942 31 961
31 M 2021 01666 176943 31 961
31 M 2021 01667 176944 31 962
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31 M 2021 01795 176988 29, 30, 31 1004
31 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

31 M 2021 01429 177095 31 782
31 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

31 M 2021 02281 177156 3, 30, 31,
35, 41

1305

31 M 2021 02455 177201 29, 30, 31, 35 1379
31 M 2021 02564 177205 1, 31 1380
31 M 2020 05474 177262 30, 31, 35 392
31 M 2021 02851 177303 31 1405
31 M 2021 02852 177304 31 1405
31 M 2021 02079 177342 31 1216
31 M 2021 00867 177345 31 636
31 M 2021 01548 177425 26, 31, 35, 44 828
31 M 2021 02225 177436 28, 31 1272
31 M 2021 00704 177482 31, 35 591
31 M 2021 00745 177509 22, 25, 28,

31, 35, 41
620

31 M 2021 01603 177570 3, 16, 21,
29, 31

922

31 M 2021 01604 177571 3, 16, 21,
29, 30, 31

931

31 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

31 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

31 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

31 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

31 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

31 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

31 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

32 M 2020 05198 176686 32, 33, 42, 43 389
32 M 2021 00650 176723 5, 29, 30,

31, 32, 43
584

32 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

417

32 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

32 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

32 M 2021 01460 176765 29, 30,
31, 32, 43

795

32 M 2013 09007 176769 30, 32, 33, 43 361
32 M 2021 01181 176816 29, 31, 32 714
32 M 2021 01752 176981 29, 30, 32, 33 990
32 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

32 M 2021 02038 177088 32 1059
32 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

32 M 2021 02950 177226 30, 32, 35 1416
32 M 2021 01299 177235 32 752
32 M 2021 01354 177238 32 762
32 M 2021 00411 177269 32, 33, 35 513
32 M 2021 00412 177271 32, 33, 35 514
32 M 2021 03096 177281 32, 33, 35 1423
32 M 2021 03197 177287 16, 30, 32,

33, 35, 41
1427

32 M 2021 01673 177331 29, 30, 32 962
32 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

32 M 2021 00868 177354 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

636

32 M 2021 00869 177355 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

637

32 M 2021 01488 177360 29, 30, 32,
35, 39, 43

801
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32 M 2021 02144 177362 29, 30, 32, 43 1241
32 M 2021 00996 177382 29, 32 665
32 M 2021 00495 177385 32, 33 540
32 M 2021 00020 177390 32 495
32 M 2019 02948 177462 32, 33,

35, 41, 43
374

32 M 2021 01170 177479 5, 32 708
32 M 2020 05895 177485 32, 35 399
32 M 2021 01444 177496 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
789

32 M 2021 01567 176810 16, 21,
30, 32, 35

835

32 M 2021 01199 177532 3, 5, 29,
30, 32

721

32 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,
28, 29, 32,

33, 40, 42, 43

481

32 M 2021 03356 177554 29, 32 1454
32 M 2021 01487 177568 5, 32 801
32 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

32 M 2021 02071 177573 1, 30, 32 1119
32 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

32 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

32 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

32 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

32 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

32 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

33 M 2021 00761 176684 33 623
33 M 2020 05198 176686 32, 33, 42, 43 389
33 M 2021 02120 176745 33, 35 1228
33 M 2013 09007 176769 30, 32, 33, 43 361
33 M 2021 01452 176873 33 793
33 M 2021 01500 176884 33, 35, 37, 43 807
33 M 2021 01515 176888 33 815
33 M 2021 01541 176897 33, 35 823
33 M 2021 01679 176951 33, 35, 39 965
33 M 2021 01752 176981 29, 30, 32, 33 990
33 M 2021 01773 176984 33 999
33 M 2021 02331 177037 33 1351
33 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

33 M 2021 02011 177083 33 1055
33 M 2021 02189 177136 33, 35 1260
33 M 2021 01933 177252 33 1042
33 M 2021 01097 177253 33, 35 684
33 M 2021 00411 177269 32, 33, 35 513
33 M 2021 00412 177271 32, 33, 35 514
33 M 2021 03096 177281 32, 33, 35 1423
33 M 2021 03197 177287 16, 30, 32,

33, 35, 41
1427

33 M 2021 02296 177301 33 1335
33 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

33 M 2021 02105 177339 33 1226
33 M 2021 01234 177341 33 740
33 M 2021 00994 177379 33 664
33 M 2021 00495 177385 32, 33 540
33 M 2019 02948 177462 32, 33,

35, 41, 43
374

33 M 2021 01171 177478 33 709
33 M 2021 02438 177494 33 1376
33 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481

33 M 2020 08878 177546 33 467
33 M 2021 02133 177562 33, 35 1235
34 M 2020 09018 176842 9, 16, 25, 28,

34, 35, 42
479

34 M 2021 01495 176880 34 805
34 M 2021 01496 176881 34 806
34 M 2021 02097 177119 34 1223
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Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

34 M 2021 03226 177290 18, 21,
25, 34, 35

1443

34 M 2021 01501 177504 34 807
34 M 2021 02209 177506 14, 34, 35 1265
34 M 2021 01523 177521 34 817
34 M 2021 01522 177522 34 817
34 M 2021 01347 177540 34 761
34 M 2021 01223 177545 34 738
34 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

34 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

34 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

34 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

34 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

34 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

35 M 2021 00966 176677 3, 7, 8, 9, 11,
21, 28, 35

656

35 M 2020 09019 176678 35, 44 480
35 M 2021 01133 176682 11, 20, 28, 35 688
35 M 2021 00311 176683 35 509
35 M 2021 01246 176687 9, 35 744
35 M 2021 00882 176690 28, 35 643
35 M 2021 02435 176692 9, 16, 35,

38, 41
1375

35 M 2020 09426 176698 35, 38, 41 488
35 M 2020 09423 176699 35, 38, 41 486
35 M 2020 06765 176700 35, 38, 41 402

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2018 00280 176701 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

365

35 M 2020 07129 176702 35, 38, 41 404
35 M 2020 09430 176703 35, 38, 41 491
35 M 2018 00283 176705 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
366

35 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,
37, 38, 39,

41, 42, 43, 44

1396

35 M 2021 01662 176709 35, 43 960
35 M 2021 00609 176710 11, 24, 25,

28, 35, 36
563

35 M 2018 00285 176711 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

367

35 M 2020 09429 176712 35, 38, 41 490
35 M 2020 02856 176713 35, 38, 41 385
35 M 2021 00679 176715 16, 25,

28, 35, 40
586

35 M 2021 00941 176721 30, 35 652
35 M 2020 08505 176724 35, 37 455
35 M 2021 02288 176727 35, 41 1334
35 M 2021 01243 176730 35, 43 742
35 M 2021 01692 176731 35, 42 968
35 M 2021 00033 176732 35, 41 495
35 M 2021 02449 176733 35, 36, 41 1377
35 M 2021 00718 176736 6, 8, 9, 12,

16, 18, 28, 35
591

35 M 2021 01856 176737 4, 35, 37, 43 1025
35 M 2021 01810 176739 9, 35, 36,

38, 42
1011

35 M 2021 02672 176740 35 1387
35 M 2021 02673 176741 35 1388
35 M 2021 02120 176745 33, 35 1228
35 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,

25, 28, 30,
32, 35, 38, 41

417

35 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

35 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

35 M 2021 01172 176750 35, 38, 41 709
35 M 2021 01174 176751 35, 38, 41 711
35 M 2021 01506 176753 35, 39 809
35 M 2021 01712 176755 25, 35 981
35 M 2021 00615 176757 35 576
35 M 2019 00445 176758 35 374
35 M 2021 02813 176759 9, 11, 35 1403
35 M 2021 00696 176762 35, 38, 41 589
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35 M 2021 01143 176767 3, 35 700
35 M 2021 01011 176768 9, 35, 38,

41, 42
666

35 M 2020 08480 176772 9, 35, 42 454
35 M 2021 00474 176773 35, 39 539
35 M 2021 00613 176776 35, 36, 43 575
35 M 2021 00616 176777 35, 36, 43 576
35 M 2021 00617 176778 35, 36, 43 577
35 M 2021 00619 176779 35, 36, 43 578
35 M 2021 00623 176780 35, 36, 43 580
35 M 2021 00625 176781 35, 36, 43 581
35 M 2021 01151 176783 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
706

35 M 2021 01623 176784 6, 19, 35, 37 948
35 M 2021 02228 176787 9, 16, 28,

35, 41
1273

35 M 2021 01343 176788 35, 37 759
35 M 2020 05574 176790 35 395
35 M 2021 00450 176792 28, 35 522
35 M 2021 01116 176794 35 687
35 M 2021 01438 176795 35 783
35 M 2019 04852 176796 35, 42 376
35 M 2021 01809 176798 5, 10, 35, 44 1007
35 M 2020 01974 176818 3, 5, 35, 37 381
35 M 2020 08953 176819 35 471
35 M 2020 08954 176820 35 475
35 M 2020 08936 176821 35 468
35 M 2021 01300 176822 3, 35, 44 753
35 M 2021 01301 176823 3, 35, 44 754
35 M 2021 01302 176824 3, 35, 44 756
35 M 2021 00880 176825 3, 35, 44 641
35 M 2021 01066 176826 35 681
35 M 2017 05710 176827 30, 35, 39 365
35 M 2021 00909 176828 3, 5, 35 646
35 M 2021 03009 176831 35, 36 1422
35 M 2021 03047 176832 35, 36 1422
35 M 2021 03285 176833 35, 36 1448
35 M 2021 00735 176834 25, 35 615
35 M 2021 00677 176835 35 585
35 M 2020 09018 176842 9, 16, 25, 28,

34, 35, 42
479

35 M 2020 09089 176843 25, 35 483
35 M 2021 01341 176852 35 759
35 M 2021 01366 176854 16, 35, 41 764
35 M 2021 01381 176858 35, 43 767
35 M 2021 01395 176861 3, 35, 42 777
35 M 2021 01396 176862 3, 35, 37, 42 777
35 M 2021 01406 176863 35 779
35 M 2021 01411 176864 35, 39 780
35 M 2021 01433 176868 35 783

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 01456 176875 9, 16, 35,
41, 42

794

35 M 2021 01462 176876 35 796
35 M 2021 01468 176877 16, 35, 36,

38, 42, 45
797

35 M 2021 01466 175730 29, 35 797
35 M 2021 01472 175963 30, 35 799
35 M 2021 01499 176883 20, 21, 35 806
35 M 2021 01500 176884 33, 35, 37, 43 807
35 M 2021 01513 176886 1, 3, 5, 35 810
35 M 2021 01516 176889 9, 35, 36,

39, 42, 43
815

35 M 2021 01535 176892 9, 35, 38,
41, 42, 45

820

35 M 2021 01537 176894 29, 30, 35, 43 821
35 M 2021 01541 176897 33, 35 823
35 M 2021 01542 176898 6, 19, 35, 37 824
35 M 2021 01544 176900 19, 35, 37 826
35 M 2021 01545 176901 6, 19, 35, 37 827
35 M 2021 01549 176903 19, 35, 39, 42 829
35 M 2021 01552 176904 16, 35 830
35 M 2021 01559 176905 35, 43 831
35 M 2021 01561 176906 35 832
35 M 2021 01565 176908 35, 37, 39,

40, 41, 42
833

35 M 2021 01566 176909 9, 16, 35, 38 834
35 M 2021 01579 176910 7, 35, 37, 40 843
35 M 2021 01585 176911 35, 43, 44 844
35 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,

27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

35 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

35 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

35 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

35 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

35 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

35 M 2021 01606 176921 9, 35, 36,
39, 42, 43

941

35 M 2021 01609 176922 9, 35, 36,
39, 42, 43

942
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Clasă Nr. depozit Nr.
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Clase NISA pag.

35 M 2021 01611 176923 6, 11, 18, 20,
22, 28, 35

943

35 M 2021 01614 176925 9, 35, 44 945
35 M 2021 01638 176928 7, 35 950
35 M 2021 01639 176929 6, 19, 35,

36, 37, 42
950

35 M 2021 01643 176930 35, 42 951
35 M 2021 01646 176932 21, 35 953
35 M 2021 01647 176933 6, 28, 35,

41, 43
954

35 M 2021 01648 176934 35, 44 955
35 M 2021 01649 176935 35, 44 956
35 M 2021 01654 176937 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
957

35 M 2021 01660 176939 35, 41 960
35 M 2021 01674 176950 11, 19, 20, 35 963
35 M 2021 01679 176951 33, 35, 39 965
35 M 2021 01688 176956 16, 35, 36 967
35 M 2021 01695 176957 30, 35 969
35 M 2021 01698 176958 35 969
35 M 2021 01704 176961 9, 20, 35, 39 971
35 M 2021 01705 176962 16, 35, 41, 42 979
35 M 2021 01709 176964 35 980
35 M 2021 01710 176965 29, 35 980
35 M 2021 01719 176967 9, 35, 36,

39, 42
981

35 M 2021 01721 176968 9, 35, 36,
39, 42

982

35 M 2021 01722 176969 9, 35, 36,
39, 42

983

35 M 2021 01724 176970 9, 35, 36,
39, 42

984

35 M 2021 01757 176982 35, 42 991
35 M 2021 01763 176983 30, 35, 43 992
35 M 2021 01787 176987 5, 10, 35, 44 1002
35 M 2021 01796 176989 3, 4, 5, 16, 17,

21, 24, 28, 35
1005

35 M 2021 01797 176990 35, 38, 41 1005
35 M 2021 01801 176992 35, 38, 39 1006
35 M 2021 01820 176996 12, 35, 37, 39 1013
35 M 2021 01840 177002 35, 42 1021
35 M 2021 01844 177003 35, 36, 38 1024
35 M 2021 01858 177004 9, 35, 36, 42 1025
35 M 2021 01873 177006 9, 35 1028
35 M 2021 01875 177008 16, 35, 41 1030
35 M 2021 01884 177011 35 1031
35 M 2021 01899 177016 35 1033
35 M 2021 01900 177017 3, 5, 35 1033
35 M 2021 01901 177018 29, 35 1037
35 M 2021 01902 177019 35 1037

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 01906 177021 35, 41 1039
35 M 2021 01909 177022 35, 39 1039
35 M 2021 02453 177023 26, 35 1378
35 M 2021 00452 177026 7, 9, 11, 35 525
35 M 2021 00893 177027 9, 35, 39, 43 645
35 M 2021 01183 177028 29, 30, 35 719
35 M 2021 02373 177030 35, 44 1363
35 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

35 M 2021 00734 177042 30, 35 614
35 M 2021 00458 177050 24, 35 537
35 M 2020 05539 177057 35, 42, 43 394
35 M 2020 05537 177058 35, 42, 43 393
35 M 2021 01502 177059 30, 35, 43 808
35 M 2020 09096 177060 16, 35, 40 483
35 M 2021 01287 177061 35, 42 752
35 M 2021 01154 177063 35, 44 707
35 M 2021 01155 177064 35, 44 708
35 M 2021 01974 177073 35 1045
35 M 2021 01976 177075 20, 35, 39 1046
35 M 2021 01978 177076 35 1046
35 M 2021 02004 177082 35 1054
35 M 2021 02039 177089 35 1059
35 M 2021 04067 177096 35, 41 1461
35 M 2021 02059 177107 9, 35 1063
35 M 2021 02061 177108 16, 35 1063
35 M 2021 02083 177113 9, 35, 36,

39, 42
1218

35 M 2021 02085 177114 9, 35, 36,
39, 42

1219

35 M 2021 02086 177115 9, 35, 36,
39, 42

1220

35 M 2021 02087 177116 9, 35, 36,
39, 42

1221

35 M 2021 02088 177117 9, 35, 39, 42 1222
35 M 2021 02089 177118 9, 35, 39, 42 1223
35 M 2021 02098 177120 9, 28, 35,

41, 42
1224

35 M 2021 02112 177122 35, 42 1227
35 M 2020 05759 177124 9, 16, 18, 28,

35, 41, 42
398

35 M 2021 02134 177125 35, 36, 43 1236
35 M 2021 02136 177126 35, 41 1238
35 M 2021 02143 177127 35, 37 1240
35 M 2021 02171 177133 35, 36 1255
35 M 2021 02172 177134 35, 36 1256
35 M 2021 02174 177135 35, 36 1256
35 M 2021 02189 177136 33, 35 1260
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Clase NISA pag.

35 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,
31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

35 M 2021 02195 177139 35, 36, 37 1263
35 M 2021 02197 177140 35, 36, 37 1263
35 M 2021 02232 177143 35, 36, 37 1283
35 M 2021 02237 177145 3, 35 1287
35 M 2021 02239 177146 35, 41, 43 1288
35 M 2021 02254 177148 25, 35 1291
35 M 2021 02281 177156 3, 30, 31,

35, 41
1305

35 M 2021 02285 177158 29, 35 1332
35 M 2021 02286 177159 35, 43 1333
35 M 2021 02292 177160 35 1335
35 M 2021 02311 177163 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
1342

35 M 2021 02319 177167 35 1348
35 M 2021 02320 177168 35 1348
35 M 2021 02325 177170 20, 35 1348
35 M 2021 02326 177171 30, 35 1349
35 M 2021 02327 177172 11, 17,

19, 35, 42
1349

35 M 2021 02329 177173 35, 42 1350
35 M 2021 02332 177174 30, 35 1351
35 M 2021 02342 177177 9, 10, 15, 35 1354
35 M 2021 02345 177178 35, 42, 43 1354
35 M 2021 02381 177185 35, 37 1364
35 M 2021 02383 177186 35, 44 1365
35 M 2020 05994 176837 14, 16,

20, 21, 35
400

35 M 2021 02398 177193 14, 35 1367
35 M 2021 02408 177194 3, 25, 35,

41, 44
1369

35 M 2021 02424 177195 35, 37,
38, 41, 42

1372

35 M 2021 02425 177196 35, 37,
38, 41, 42

1373

35 M 2021 02454 177200 16, 35,
38, 40, 41

1378

35 M 2021 02455 177201 29, 30, 31, 35 1379
35 M 2021 02543 177204 35, 41, 42 1380
35 M 2021 02626 177206 16, 35,

36, 39, 43
1381

35 M 2021 02632 177207 11, 35, 39, 40 1381
35 M 2021 02706 177212 20, 29,

35, 41, 43
1391

35 M 2021 02724 177213 35 1392
35 M 2021 02769 177215 3, 8, 21,

35, 44
1394

35 M 2021 02887 177219 29, 35 1408

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 02914 177222 35, 36, 37 1411
35 M 2021 02938 177223 35 1413
35 M 2021 02949 177225 24, 25, 35, 43 1415
35 M 2021 02950 177226 30, 32, 35 1416
35 M 2021 02991 177228 35, 36, 37 1419
35 M 2021 02998 177229 9, 12, 35, 42 1420
35 M 2021 03063 177231 16, 30, 35 1422
35 M 2021 00968 177232 35, 42 661
35 M 2021 00595 177236 30, 35, 39 562
35 M 2021 00596 177237 30, 35 562
35 M 2021 01769 177239 4, 35, 40 994
35 M 2021 02104 177240 4, 35 1225
35 M 2021 02218 177244 6, 35 1270
35 M 2021 02028 177246 35, 36, 37 1058
35 M 2021 02316 177247 35, 36, 37 1347
35 M 2021 01227 177248 3, 5, 35 738
35 M 2021 01610 177249 35, 36, 38, 42 942
35 M 2018 08289 177250 35, 41, 43 371
35 M 2021 01097 177253 33, 35 684
35 M 2020 05228 177254 29, 35 389
35 M 2020 09083 177260 35, 36, 41 482
35 M 2020 01975 177261 3, 5, 35, 37 381
35 M 2020 05474 177262 30, 31, 35 392
35 M 2021 01622 177263 35, 41, 45 947
35 M 2021 00633 177264 18, 24, 25, 35 583
35 M 2021 00289 177265 35 508
35 M 2021 01442 177268 35, 38, 41, 42 785
35 M 2021 00411 177269 32, 33, 35 513
35 M 2021 00412 177271 32, 33, 35 514
35 M 2018 08706 177274 3, 5, 35, 39 371
35 M 2021 00449 177275 25, 35 521
35 M 2021 00577 177278 35, 36 561
35 M 2021 03323 177280 9, 35, 42, 44 1449
35 M 2021 03096 177281 32, 33, 35 1423
35 M 2021 03110 177282 35 1424
35 M 2021 03111 177283 35 1424
35 M 2021 03136 177285 35, 36, 38, 42 1425
35 M 2021 03197 177287 16, 30, 32,

33, 35, 41
1427

35 M 2021 03226 177290 18, 21,
25, 34, 35

1443

35 M 2021 03324 177294 35 1451
35 M 2021 01176 177298 35 712
35 M 2018 01522 177306 16, 35, 41 368
35 M 2018 01523 177307 16, 35, 41 369
35 M 2018 01524 177308 16, 35, 41 369
35 M 2021 00462 177309 35, 40 538
35 M 2021 01382 177313 20, 21, 35, 42 767
35 M 2021 00454 177318 9, 35 536



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea clasei Nisa)

1575

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 01128 177320 30, 35 688
35 M 2021 02158 177319 9, 35 1248
35 M 2020 03632 177321 14, 35, 36 387
35 M 2021 01238 177325 35, 37, 38, 42 741
35 M 2021 00367 177327 30, 35, 39, 43 511
35 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

35 M 2021 01961 177334 16, 35, 41 1043
35 M 2021 00685 177336 20, 24, 35 588
35 M 2021 02082 177340 29, 35 1217
35 M 2021 00960 177343 35, 41, 43 654
35 M 2021 00959 177344 16, 35 654
35 M 2021 00731 177349 35 614
35 M 2021 01451 177356 35, 38, 41 791
35 M 2021 01788 177357 35, 41 1002
35 M 2021 00544 177358 35, 41, 42 550
35 M 2021 01488 177360 29, 30, 32,

35, 39, 43
801

35 M 2021 02371 177361 9, 35 1357
35 M 2020 03626 177365 5, 35, 39 387
35 M 2021 00180 177367 10, 35,

41, 42, 44
499

35 M 2021 00523 177368 20, 35, 37, 39 544
35 M 2021 00524 177369 20, 35, 37, 39 546
35 M 2021 00552 177370 1, 7, 12,

17, 35, 37
550

35 M 2021 00553 177371 1, 7, 12,
17, 35, 37

556

35 M 2021 00522 177372 35, 38, 41 541
35 M 2021 02131 177373 35, 40 1232
35 M 2021 02080 177377 35, 38, 42 1217
35 M 2021 00995 177380 35 664
35 M 2019 07383 177386 35, 41 379
35 M 2013 04530 177387 29, 35 361
35 M 2021 01493 177394 35, 39, 45 805
35 M 2021 02334 177395 35, 39 1351
35 M 2021 02248 177396 35 1290
35 M 2020 02823 177398 10, 21,

28, 35, 39
384

35 M 2020 01324 177400 35, 41 381
35 M 2021 00883 177401 3, 35, 44 643
35 M 2021 00257 177403 35, 38, 41 506
35 M 2021 01640 177404 35 951
35 M 2021 01590 177406 35, 41 846
35 M 2021 02869 177408 35 1405
35 M 2021 02240 177413 35, 36, 37 1289
35 M 2021 02723 177416 29, 35, 36, 39 1392
35 M 2021 02417 177419 35 1371
35 M 2021 00461 177420 3, 11, 35 538

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 02156 177423 35 1247
35 M 2021 02169 177424 5, 30, 35,

40, 43
1253

35 M 2021 01548 177425 26, 31, 35, 44 828
35 M 2021 02263 177428 7, 12, 19,

35, 43
1294

35 M 2019 04989 177429 35, 40 377
35 M 2020 02530 177431 35, 36 384
35 M 2021 02910 177433 10, 18, 25, 35 1411
35 M 2021 01100 177439 35, 37 685
35 M 2021 01122 177443 35 687
35 M 2021 01358 177444 16, 18,

25, 28, 35
762

35 M 2021 01771 177448 35, 38, 44 997
35 M 2021 01770 177449 35, 41, 42 996
35 M 2021 01676 177453 16, 18, 20,

24, 25, 28, 35
964

35 M 2021 01240 177454 18, 25, 35 741
35 M 2021 01277 177456 35, 41 748
35 M 2019 02948 177462 32, 33,

35, 41, 43
374

35 M 2021 00463 177464 16, 28, 35 539
35 M 2021 01930 177465 35, 41 1041
35 M 2021 01931 177466 35, 41 1041
35 M 2021 01932 177467 35, 41 1042
35 M 2021 01394 177468 35, 38 774
35 M 2021 01530 177474 9, 35, 37 818
35 M 2021 01310 177475 9, 16, 35,

38, 41, 42
757

35 M 2021 01215 177477 9, 35, 42 723
35 M 2021 00704 177482 31, 35 591
35 M 2020 05895 177485 32, 35 399
35 M 2021 02180 177486 35, 45 1258
35 M 2021 00742 177493 6, 19, 35, 37 617
35 M 2021 01443 177497 25, 35 788
35 M 2020 09140 177498 16, 35, 41 484
35 M 2021 02227 177501 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1272

35 M 2021 02366 176752 30, 35 1357
35 M 2020 05481 177502 14, 35, 41, 42 393
35 M 2021 02155 177296 35, 37 1246
35 M 2021 00876 177503 25, 35, 41, 42 639
35 M 2021 01789 177505 35 1002
35 M 2021 02209 177506 14, 34, 35 1265
35 M 2014 02624 177507 16, 35, 41, 44 361
35 M 2014 02663 177508 35, 38, 44 362
35 M 2021 00745 177509 22, 25, 28,

31, 35, 41
620

35 M 2021 00800 177510 35, 36, 37,
42, 43, 44

626
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35 M 2021 01026 177512 20, 35 671
35 M 2021 01029 177513 20, 35 674
35 M 2021 01138 177514 35, 36, 41 691
35 M 2021 01135 177515 35, 36, 37 689
35 M 2021 01144 177516 35, 36, 38,

41, 43, 45
701

35 M 2021 01217 177517 35, 39, 44 724
35 M 2021 03340 177519 14, 35 1454
35 M 2020 08050 177520 9, 35, 36,

38, 42, 45
413

35 M 2021 03433 177524 35, 42 1456
35 M 2021 01567 176810 16, 21,

30, 32, 35
835

35 M 2021 02159 177526 16, 35, 41 1250
35 M 2021 02162 177527 16, 35, 41 1252
35 M 2020 08781 177528 25, 35, 42 467
35 M 2018 07486 177530 35 370
35 M 2021 01402 177533 30, 35 778
35 M 2021 02217 177542 35, 38, 41, 45 1268
35 M 2021 02175 177543 35, 38, 41, 45 1256
35 M 2021 02876 177550 35 1408
35 M 2021 02977 177551 35, 36, 37 1418
35 M 2021 03360 177552 30, 35 1456
35 M 2021 01369 177553 35 764
35 M 2021 01139 177555 35, 36, 38,

41, 43, 45
695

35 M 2021 01403 177561 5, 30, 35 779
35 M 2021 02133 177562 33, 35 1235
35 M 2021 02978 177564 35, 42 1419
35 M 2021 01913 177565 35, 41 1040
35 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

35 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

35 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

35 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

35 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

35 M 2021 03236 177581 29, 35 1444
35 M 2020 09302 177582 29, 35 485
35 M 2021 01532 177583 35, 38 819
35 M 2021 01581 177588 35 844
35 M 2021 02145 177589 9, 16, 35,

41, 42
1242

35 M 2021 03676 177590 35, 38, 41 1457
36 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,

37, 38, 39,
41, 42, 43, 44

1396

36 M 2021 00609 176710 11, 24, 25,
28, 35, 36

563

36 M 2021 00983 176725 36 663
36 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,

26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

36 M 2021 02449 176733 35, 36, 41 1377
36 M 2021 01810 176739 9, 35, 36,

38, 42
1011

36 M 2021 00613 176776 35, 36, 43 575
36 M 2021 00616 176777 35, 36, 43 576
36 M 2021 00617 176778 35, 36, 43 577
36 M 2021 00619 176779 35, 36, 43 578
36 M 2021 00623 176780 35, 36, 43 580
36 M 2021 00625 176781 35, 36, 43 581
36 M 2021 03009 176831 35, 36 1422
36 M 2021 03047 176832 35, 36 1422
36 M 2021 03285 176833 35, 36 1448
36 M 2020 08553 176841 36 466
36 M 2021 01468 176877 16, 35, 36,

38, 42, 45
797

36 M 2021 01516 176889 9, 35, 36,
39, 42, 43

815

36 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

36 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860
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36 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

36 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

36 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

36 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

36 M 2021 01606 176921 9, 35, 36,
39, 42, 43

941

36 M 2021 01609 176922 9, 35, 36,
39, 42, 43

942

36 M 2021 01639 176929 6, 19, 35,
36, 37, 42

950

36 M 2021 01688 176956 16, 35, 36 967
36 M 2021 01719 176967 9, 35, 36,

39, 42
981

36 M 2021 01721 176968 9, 35, 36,
39, 42

982

36 M 2021 01722 176969 9, 35, 36,
39, 42

983

36 M 2021 01724 176970 9, 35, 36,
39, 42

984

36 M 2021 01830 176997 36 1018
36 M 2021 01844 177003 35, 36, 38 1024
36 M 2021 01858 177004 9, 35, 36, 42 1025
36 M 2021 02083 177113 9, 35, 36,

39, 42
1218

36 M 2021 02085 177114 9, 35, 36,
39, 42

1219

36 M 2021 02086 177115 9, 35, 36,
39, 42

1220

36 M 2021 02087 177116 9, 35, 36,
39, 42

1221

36 M 2021 02134 177125 35, 36, 43 1236
36 M 2021 02171 177133 35, 36 1255
36 M 2021 02172 177134 35, 36 1256
36 M 2021 02174 177135 35, 36 1256
36 M 2021 02195 177139 35, 36, 37 1263
36 M 2021 02197 177140 35, 36, 37 1263
36 M 2021 02232 177143 35, 36, 37 1283
36 M 2021 02297 177161 36 1336
36 M 2021 02626 177206 16, 35,

36, 39, 43
1381

36 M 2021 02914 177222 35, 36, 37 1411
36 M 2021 02991 177228 35, 36, 37 1419
36 M 2021 02028 177246 35, 36, 37 1058

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

36 M 2021 02316 177247 35, 36, 37 1347
36 M 2021 01610 177249 35, 36, 38, 42 942
36 M 2021 02315 177257 36 1347
36 M 2020 09083 177260 35, 36, 41 482
36 M 2021 00577 177278 35, 36 561
36 M 2021 03136 177285 35, 36, 38, 42 1425
36 M 2021 02413 177297 36 1371
36 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

36 M 2020 03632 177321 14, 35, 36 387
36 M 2021 00875 177328 36, 41, 44, 45 639
36 M 2021 00878 177329 36, 37, 40,

41, 44, 45
640

36 M 2021 01177 177363 36 713
36 M 2021 02128 177374 36 1230
36 M 2021 02240 177413 35, 36, 37 1289
36 M 2021 02723 177416 29, 35, 36, 39 1392
36 M 2020 02530 177431 35, 36 384
36 M 2020 05280 177452 36, 41,

43, 44, 45
390

36 M 2021 01426 177455 36, 37 781
36 M 2021 02130 177470 36, 43 1231
36 M 2021 02137 177471 36, 43 1239
36 M 2021 02132 177472 36, 43 1234
36 M 2021 00800 177510 35, 36, 37,

42, 43, 44
626

36 M 2021 01138 177514 35, 36, 41 691
36 M 2021 01135 177515 35, 36, 37 689
36 M 2021 01144 177516 35, 36, 38,

41, 43, 45
701

36 M 2020 08050 177520 9, 35, 36,
38, 42, 45

413

36 M 2021 02977 177551 35, 36, 37 1418
36 M 2021 01139 177555 35, 36, 38,

41, 43, 45
695

37 M 2021 02790 176680 9, 37, 42, 45 1395
37 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,

37, 38, 39,
41, 42, 43, 44

1396

37 M 2020 08505 176724 35, 37 455
37 M 2021 01856 176737 4, 35, 37, 43 1025
37 M 2021 01623 176784 6, 19, 35, 37 948
37 M 2021 01343 176788 35, 37 759
37 M 2020 01974 176818 3, 5, 35, 37 381
37 M 2021 01396 176862 3, 35, 37, 42 777
37 M 2021 01471 175726 37 798
37 M 2021 01500 176884 33, 35, 37, 43 807
37 M 2021 01538 176895 37 822
37 M 2021 01542 176898 6, 19, 35, 37 824
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37 M 2021 01544 176900 19, 35, 37 826
37 M 2021 01545 176901 6, 19, 35, 37 827
37 M 2021 01565 176908 35, 37, 39,

40, 41, 42
833

37 M 2021 01579 176910 7, 35, 37, 40 843
37 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,

27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

37 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

37 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

37 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

37 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

37 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

37 M 2021 01636 176927 37, 38, 42 950
37 M 2021 01639 176929 6, 19, 35,

36, 37, 42
950

37 M 2021 01687 176955 37 966
37 M 2021 01739 176972 37 986
37 M 2021 01745 176976 2, 9, 37,

38, 42
988

37 M 2021 01820 176996 12, 35, 37, 39 1013
37 M 2021 01831 176998 9, 37 1018
37 M 2021 01891 177014 17, 19, 37 1032
37 M 2021 01892 177015 17, 19, 37 1033
37 M 2020 08091 177031 37 416
37 M 2021 01937 177033 19, 37 1042
37 M 2021 01965 177070 37 1044
37 M 2021 02143 177127 35, 37 1240
37 M 2021 02195 177139 35, 36, 37 1263
37 M 2021 02197 177140 35, 36, 37 1263
37 M 2021 02232 177143 35, 36, 37 1283
37 M 2021 02235 177144 37, 38,

39, 41, 45
1287

37 M 2021 02381 177185 35, 37 1364
37 M 2021 02424 177195 35, 37,

38, 41, 42
1372

37 M 2021 02425 177196 35, 37,
38, 41, 42

1373

37 M 2021 02914 177222 35, 36, 37 1411
37 M 2021 02991 177228 35, 36, 37 1419
37 M 2021 02028 177246 35, 36, 37 1058

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2021 02316 177247 35, 36, 37 1347
37 M 2020 01975 177261 3, 5, 35, 37 381
37 M 2021 02300 177302 11, 19, 37 1339
37 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

37 M 2021 00984 177315 37 663
37 M 2021 01238 177325 35, 37, 38, 42 741
37 M 2021 00878 177329 36, 37, 40,

41, 44, 45
640

37 M 2021 02183 177359 37 1260
37 M 2021 02121 177364 6, 37, 40, 42 1229
37 M 2021 00523 177368 20, 35, 37, 39 544
37 M 2021 00524 177369 20, 35, 37, 39 546
37 M 2021 00552 177370 1, 7, 12,

17, 35, 37
550

37 M 2021 00553 177371 1, 7, 12,
17, 35, 37

556

37 M 2021 00175 177409 37 498
37 M 2021 02240 177413 35, 36, 37 1289
37 M 2021 01100 177439 35, 37 685
37 M 2021 01054 177442 37 681
37 M 2021 01426 177455 36, 37 781
37 M 2021 01530 177474 9, 35, 37 818
37 M 2021 00742 177493 6, 19, 35, 37 617
37 M 2021 02155 177296 35, 37 1246
37 M 2021 00800 177510 35, 36, 37,

42, 43, 44
626

37 M 2021 00835 177511 37, 39, 42 632
37 M 2021 01135 177515 35, 36, 37 689
37 M 2021 02267 177547 37, 39 1303
37 M 2021 02269 177549 7, 37 1304
37 M 2021 02977 177551 35, 36, 37 1418
37 M 2021 02185 177558 37 1260
38 M 2021 02638 176691 9, 38, 41,

42, 45
1386

38 M 2021 02435 176692 9, 16, 35,
38, 41

1375

38 M 2020 09426 176698 35, 38, 41 488
38 M 2020 09423 176699 35, 38, 41 486
38 M 2020 06765 176700 35, 38, 41 402
38 M 2018 00280 176701 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
365

38 M 2020 07129 176702 35, 38, 41 404
38 M 2020 09430 176703 35, 38, 41 491
38 M 2018 00283 176705 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
366

38 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,
37, 38, 39,

41, 42, 43, 44

1396
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38 M 2018 00285 176711 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

367

38 M 2020 09429 176712 35, 38, 41 490
38 M 2020 02856 176713 35, 38, 41 385
38 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,

26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

38 M 2021 01810 176739 9, 35, 36,
38, 42

1011

38 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

417

38 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

38 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

38 M 2021 01172 176750 35, 38, 41 709
38 M 2021 01174 176751 35, 38, 41 711
38 M 2021 01276 176756 38, 41, 42, 44 748
38 M 2021 00696 176762 35, 38, 41 589
38 M 2021 01011 176768 9, 35, 38,

41, 42
666

38 M 2021 01151 176783 9, 16, 35, 38,
41, 42, 44

706

38 M 2021 01428 176867 38 782
38 M 2021 01468 176877 16, 35, 36,

38, 42, 45
797

38 M 2021 01535 176892 9, 35, 38,
41, 42, 45

820

38 M 2021 01566 176909 9, 16, 35, 38 834
38 M 2021 01636 176927 37, 38, 42 950
38 M 2021 01654 176937 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
957

38 M 2021 01745 176976 2, 9, 37,
38, 42

988

38 M 2021 01797 176990 35, 38, 41 1005
38 M 2021 01801 176992 35, 38, 39 1006
38 M 2021 01844 177003 35, 36, 38 1024
38 M 2021 02235 177144 37, 38,

39, 41, 45
1287

38 M 2021 02311 177163 9, 16, 35, 38,
41, 42, 44

1342

38 M 2021 02424 177195 35, 37,
38, 41, 42

1372

38 M 2021 02425 177196 35, 37,
38, 41, 42

1373

38 M 2021 02454 177200 16, 35,
38, 40, 41

1378

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

38 M 2021 01148 177243 38, 41 706
38 M 2021 01610 177249 35, 36, 38, 42 942
38 M 2021 01442 177268 35, 38, 41, 42 785
38 M 2021 01607 177273 38, 41 941
38 M 2021 03136 177285 35, 36, 38, 42 1425
38 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

38 M 2021 01238 177325 35, 37, 38, 42 741
38 M 2021 00736 177330 9, 38, 41 616
38 M 2021 01451 177356 35, 38, 41 791
38 M 2021 00522 177372 35, 38, 41 541
38 M 2021 02080 177377 35, 38, 42 1217
38 M 2021 00257 177403 35, 38, 41 506
38 M 2021 01645 177426 38, 41, 42 952
38 M 2021 01771 177448 35, 38, 44 997
38 M 2021 01394 177468 35, 38 774
38 M 2021 01310 177475 9, 16, 35,

38, 41, 42
757

38 M 2021 02227 177501 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

1272

38 M 2014 02663 177508 35, 38, 44 362
38 M 2021 01144 177516 35, 36, 38,

41, 43, 45
701

38 M 2020 08050 177520 9, 35, 36,
38, 42, 45

413

38 M 2021 02217 177542 35, 38, 41, 45 1268
38 M 2021 02175 177543 35, 38, 41, 45 1256
38 M 2021 01139 177555 35, 36, 38,

41, 43, 45
695

38 M 2021 01532 177583 35, 38 819
38 M 2021 03676 177590 35, 38, 41 1457
39 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,

37, 38, 39,
41, 42, 43, 44

1396

39 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

39 M 2021 01506 176753 35, 39 809
39 M 2021 00474 176773 35, 39 539
39 M 2021 00011 176791 39, 41, 43 494
39 M 2017 05710 176827 30, 35, 39 365
39 M 2021 01363 176853 39 763
39 M 2021 01411 176864 35, 39 780
39 M 2021 01516 176889 9, 35, 36,

39, 42, 43
815

39 M 2021 01549 176903 19, 35, 39, 42 829
39 M 2021 01564 176907 1, 4, 19,

39, 40
832
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39 M 2021 01565 176908 35, 37, 39,
40, 41, 42

833

39 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

39 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

39 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

39 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

39 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

39 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

39 M 2021 01606 176921 9, 35, 36,
39, 42, 43

941

39 M 2021 01609 176922 9, 35, 36,
39, 42, 43

942

39 M 2021 01679 176951 33, 35, 39 965
39 M 2021 01699 176959 39 971
39 M 2021 01704 176961 9, 20, 35, 39 971
39 M 2021 01719 176967 9, 35, 36,

39, 42
981

39 M 2021 01721 176968 9, 35, 36,
39, 42

982

39 M 2021 01722 176969 9, 35, 36,
39, 42

983

39 M 2021 01724 176970 9, 35, 36,
39, 42

984

39 M 2021 01747 176978 30, 39, 43 989
39 M 2021 01782 176986 39, 43 1001
39 M 2021 01801 176992 35, 38, 39 1006
39 M 2021 01820 176996 12, 35, 37, 39 1013
39 M 2021 01909 177022 35, 39 1039
39 M 2021 00893 177027 9, 35, 39, 43 645
39 M 2021 02727 177040 39 1393
39 M 2021 01976 177075 20, 35, 39 1046
39 M 2021 02083 177113 9, 35, 36,

39, 42
1218

39 M 2021 02085 177114 9, 35, 36,
39, 42

1219

39 M 2021 02086 177115 9, 35, 36,
39, 42

1220

39 M 2021 02087 177116 9, 35, 36,
39, 42

1221

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2021 02088 177117 9, 35, 39, 42 1222
39 M 2021 02089 177118 9, 35, 39, 42 1223
39 M 2020 05616 176838 39, 41, 43 395
39 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

39 M 2021 02235 177144 37, 38,
39, 41, 45

1287

39 M 2021 02357 177180 9, 39, 42 1355
39 M 2021 02359 177181 9, 39, 42 1355
39 M 2021 02626 177206 16, 35,

36, 39, 43
1381

39 M 2021 02632 177207 11, 35, 39, 40 1381
39 M 2021 02888 177220 39 1409
39 M 2021 00595 177236 30, 35, 39 562
39 M 2021 00312 177256 39, 41, 43 509
39 M 2018 08706 177274 3, 5, 35, 39 371
39 M 2021 03358 177295 29, 39, 43 1455
39 M 2021 00367 177327 30, 35, 39, 43 511
39 M 2021 01488 177360 29, 30, 32,

35, 39, 43
801

39 M 2020 03626 177365 5, 35, 39 387
39 M 2021 00523 177368 20, 35, 37, 39 544
39 M 2021 00524 177369 20, 35, 37, 39 546
39 M 2021 01493 177394 35, 39, 45 805
39 M 2021 02334 177395 35, 39 1351
39 M 2020 02823 177398 10, 21,

28, 35, 39
384

39 M 2021 02723 177416 29, 35, 36, 39 1392
39 M 2019 04956 177440 29, 39, 40, 43 376
39 M 2019 05357 177441 29, 39, 40, 43 377
39 M 2021 00835 177511 37, 39, 42 632
39 M 2021 01217 177517 35, 39, 44 724
39 M 2021 02267 177547 37, 39 1303
39 M 2021 02268 177548 7, 12, 39 1304
39 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

39 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

39 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140
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39 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

39 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

39 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

40 M 2021 01187 176681 24, 40 720
40 M 2018 00280 176701 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
365

40 M 2018 00283 176705 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

366

40 M 2018 00285 176711 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

367

40 M 2021 00679 176715 16, 25,
28, 35, 40

586

40 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

40 M 2021 01268 176849 16, 25, 40 747
40 M 2021 01564 176907 1, 4, 19,

39, 40
832

40 M 2021 01565 176908 35, 37, 39,
40, 41, 42

833

40 M 2021 01579 176910 7, 35, 37, 40 843
40 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,

27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

40 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

40 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

40 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

40 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

40 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

40 M 2021 01886 177012 20, 40 1031
40 M 2020 09096 177060 16, 35, 40 483
40 M 2021 02454 177200 16, 35,

38, 40, 41
1378

40 M 2021 02632 177207 11, 35, 39, 40 1381
40 M 2021 01769 177239 4, 35, 40 994
40 M 2021 00170 177259 40 497
40 M 2021 00462 177309 35, 40 538
40 M 2021 00878 177329 36, 37, 40,

41, 44, 45
640

40 M 2021 02121 177364 6, 37, 40, 42 1229
40 M 2021 02131 177373 35, 40 1232
40 M 2021 02141 177412 25, 40 1240
40 M 2021 02169 177424 5, 30, 35,

40, 43
1253

40 M 2019 04989 177429 35, 40 377
40 M 2019 04956 177440 29, 39, 40, 43 376
40 M 2019 05357 177441 29, 39, 40, 43 377
40 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481

41 M 2021 02638 176691 9, 38, 41,
42, 45

1386

41 M 2021 02435 176692 9, 16, 35,
38, 41

1375

41 M 2020 02038 176693 41 382
41 M 2020 02356 176697 41 382
41 M 2020 09426 176698 35, 38, 41 488
41 M 2020 09423 176699 35, 38, 41 486
41 M 2020 06765 176700 35, 38, 41 402
41 M 2018 00280 176701 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
365

41 M 2020 07129 176702 35, 38, 41 404
41 M 2020 09430 176703 35, 38, 41 491
41 M 2020 07587 176704 9, 41, 42 406
41 M 2018 00283 176705 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
366

41 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,
37, 38, 39,

41, 42, 43, 44

1396

41 M 2020 05142 176708 41, 44 389
41 M 2018 00285 176711 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
367

41 M 2020 09429 176712 35, 38, 41 490
41 M 2020 02856 176713 35, 38, 41 385
41 M 2021 00963 176716 41 655
41 M 2020 07907 176718 41 411
41 M 2020 07906 176719 41 410
41 M 2020 07904 176720 41 410
41 M 2020 07320 176726 41 406
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41 M 2021 02288 176727 35, 41 1334
41 M 2020 08793 176729 41 467
41 M 2021 00033 176732 35, 41 495
41 M 2021 02449 176733 35, 36, 41 1377
41 M 2020 07766 176734 41 409
41 M 2020 08245 176747 3, 14, 16, 18,

25, 28, 30,
32, 35, 38, 41

417

41 M 2020 08276 176748 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

429

41 M 2020 08278 176749 3, 14, 16, 18,
25, 28, 30,

32, 35, 38, 41

441

41 M 2021 01172 176750 35, 38, 41 709
41 M 2021 01174 176751 35, 38, 41 711
41 M 2021 01276 176756 38, 41, 42, 44 748
41 M 2021 01185 176760 41, 44 719
41 M 2021 02135 176761 41, 43 1236
41 M 2021 00696 176762 35, 38, 41 589
41 M 2021 01011 176768 9, 35, 38,

41, 42
666

41 M 2021 01089 176770 41 683
41 M 2021 01151 176783 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
706

41 M 2021 02228 176787 9, 16, 28,
35, 41

1273

41 M 2021 01228 176789 41 739
41 M 2021 00011 176791 39, 41, 43 494
41 M 2021 00368 176817 41, 43 512
41 M 2020 07865 176836 41, 43 410
41 M 2021 00216 176846 41 505
41 M 2021 01366 176854 16, 35, 41 764
41 M 2021 01379 176857 41, 44 766
41 M 2021 01446 176871 9, 41 790
41 M 2021 01456 176875 9, 16, 35,

41, 42
794

41 M 2021 01484 176878 41 800
41 M 2021 01489 176879 41 804
41 M 2021 01535 176892 9, 35, 38,

41, 42, 45
820

41 M 2021 01543 176899 3, 14, 25,
41, 44

825

41 M 2021 01565 176908 35, 37, 39,
40, 41, 42

833

41 M 2021 01613 176924 41 945
41 M 2021 01647 176933 6, 28, 35,

41, 43
954

41 M 2021 01490 176936 41 804

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 01654 176937 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

957

41 M 2021 01660 176939 35, 41 960
41 M 2021 01680 176952 41, 42 965
41 M 2021 01703 176960 41 971
41 M 2021 01705 176962 16, 35, 41, 42 979
41 M 2021 01730 176971 28, 41 985
41 M 2021 01797 176990 35, 38, 41 1005
41 M 2021 01875 177008 16, 35, 41 1030
41 M 2021 01881 177009 41 1030
41 M 2021 01906 177021 35, 41 1039
41 M 2021 00957 177029 41 653
41 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

41 M 2020 08199 177052 41, 43, 44 416
41 M 2021 01230 177067 41 739
41 M 2021 01975 177074 41 1045
41 M 2021 02042 177090 41 1060
41 M 2021 02043 177091 41 1060
41 M 2021 02044 177092 41 1061
41 M 2021 02045 177093 41 1061
41 M 2021 04067 177096 35, 41 1461
41 M 2021 02067 177110 5, 41, 44 1067
41 M 2021 02098 177120 9, 28, 35,

41, 42
1224

41 M 2020 05759 177124 9, 16, 18, 28,
35, 41, 42

398

41 M 2021 02136 177126 35, 41 1238
41 M 2021 02157 177129 41, 43 1248
41 M 2020 05616 176838 39, 41, 43 395
41 M 2021 02190 177137 41 1260
41 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

41 M 2021 02235 177144 37, 38,
39, 41, 45

1287

41 M 2021 02239 177146 35, 41, 43 1288
41 M 2021 02281 177156 3, 30, 31,

35, 41
1305

41 M 2021 02299 177162 41 1338
41 M 2021 02311 177163 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
1342

41 M 2021 02312 177164 41 1347
41 M 2021 02313 177165 41 1347
41 M 2021 02314 177166 41 1347
41 M 2021 02408 177194 3, 25, 35,

41, 44
1369

41 M 2021 02424 177195 35, 37,
38, 41, 42

1372
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Clasă Nr. depozit Nr.
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41 M 2021 02425 177196 35, 37,
38, 41, 42

1373

41 M 2021 02454 177200 16, 35,
38, 40, 41

1378

41 M 2021 02543 177204 35, 41, 42 1380
41 M 2021 02706 177212 20, 29,

35, 41, 43
1391

41 M 2021 02293 177242 41 1335
41 M 2021 01148 177243 38, 41 706
41 M 2021 02758 177245 41 1393
41 M 2018 08289 177250 35, 41, 43 371
41 M 2021 02406 177251 41 1368
41 M 2021 00312 177256 39, 41, 43 509
41 M 2021 00148 177258 41, 44 496
41 M 2020 09083 177260 35, 36, 41 482
41 M 2021 01622 177263 35, 41, 45 947
41 M 2021 01442 177268 35, 38, 41, 42 785
41 M 2021 01607 177273 38, 41 941
41 M 2021 02124 177277 41 1230
41 M 2021 03197 177287 16, 30, 32,

33, 35, 41
1427

41 M 2021 03198 177288 41 1428
41 M 2021 01621 177300 41 946
41 M 2019 03025 177305 9, 41, 42 375
41 M 2018 01522 177306 16, 35, 41 368
41 M 2018 01523 177307 16, 35, 41 369
41 M 2018 01524 177308 16, 35, 41 369
41 M 2021 01762 177312 41 991
41 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

41 M 2021 00875 177328 36, 41, 44, 45 639
41 M 2021 00878 177329 36, 37, 40,

41, 44, 45
640

41 M 2021 00736 177330 9, 38, 41 616
41 M 2021 01961 177334 16, 35, 41 1043
41 M 2021 00960 177343 35, 41, 43 654
41 M 2021 01451 177356 35, 38, 41 791
41 M 2021 01788 177357 35, 41 1002
41 M 2021 00544 177358 35, 41, 42 550
41 M 2021 00180 177367 10, 35,

41, 42, 44
499

41 M 2021 00522 177372 35, 38, 41 541
41 M 2014 03244 177375 16, 41 362
41 M 2021 01864 177376 9, 16, 41 1027
41 M 2021 02109 177381 41 1226
41 M 2021 01279 177383 41 750
41 M 2021 02108 177384 41 1226
41 M 2019 07383 177386 35, 41 379
41 M 2020 01324 177400 35, 41 381

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 00257 177403 35, 38, 41 506
41 M 2021 01590 177406 35, 41 846
41 M 2021 00447 177411 41 521
41 M 2020 05452 177415 41, 43 391
41 M 2021 01645 177426 38, 41, 42 952
41 M 2017 03129 177435 41 364
41 M 2021 00948 177446 41 653
41 M 2021 01770 177449 35, 41, 42 996
41 M 2020 05280 177452 36, 41,

43, 44, 45
390

41 M 2021 01277 177456 35, 41 748
41 M 2019 02948 177462 32, 33,

35, 41, 43
374

41 M 2019 05774 177463 25, 41 378
41 M 2021 01930 177465 35, 41 1041
41 M 2021 01931 177466 35, 41 1041
41 M 2021 01932 177467 35, 41 1042
41 M 2021 01180 177473 41 714
41 M 2021 01310 177475 9, 16, 35,

38, 41, 42
757

41 M 2020 05854 177484 41 399
41 M 2021 02199 177488 41 1264
41 M 2021 02198 177489 41 1264
41 M 2021 02214 177490 9, 41, 42 1267
41 M 2020 09140 177498 16, 35, 41 484
41 M 2021 02227 177501 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1272

41 M 2020 05481 177502 14, 35, 41, 42 393
41 M 2021 02154 177128 41, 44 1245
41 M 2021 00876 177503 25, 35, 41, 42 639
41 M 2014 02624 177507 16, 35, 41, 44 361
41 M 2021 00745 177509 22, 25, 28,

31, 35, 41
620

41 M 2021 01138 177514 35, 36, 41 691
41 M 2021 01144 177516 35, 36, 38,

41, 43, 45
701

41 M 2021 02122 177518 41 1229
41 M 2021 02159 177526 16, 35, 41 1250
41 M 2021 02162 177527 16, 35, 41 1252
41 M 2021 02217 177542 35, 38, 41, 45 1268
41 M 2021 02175 177543 35, 38, 41, 45 1256
41 M 2021 01139 177555 35, 36, 38,

41, 43, 45
695

41 M 2021 01913 177565 35, 41 1040
41 M 2021 02145 177589 9, 16, 35,

41, 42
1242

41 M 2021 03676 177590 35, 38, 41 1457
42 M 2021 02790 176680 9, 37, 42, 45 1395
42 M 2020 05198 176686 32, 33, 42, 43 389
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42 M 2021 02638 176691 9, 38, 41,
42, 45

1386

42 M 2021 00923 176696 9, 42 647
42 M 2018 00280 176701 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
365

42 M 2020 07587 176704 9, 41, 42 406
42 M 2018 00283 176705 16, 25, 35,

38, 40, 41, 42
366

42 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,
37, 38, 39,

41, 42, 43, 44

1396

42 M 2018 00285 176711 16, 25, 35,
38, 40, 41, 42

367

42 M 2021 01692 176731 35, 42 968
42 M 2021 01333 176735 9, 42 758
42 M 2021 01810 176739 9, 35, 36,

38, 42
1011

42 M 2021 01276 176756 38, 41, 42, 44 748
42 M 2021 01011 176768 9, 35, 38,

41, 42
666

42 M 2020 08480 176772 9, 35, 42 454
42 M 2021 01987 176782 42 1047
42 M 2021 01151 176783 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
706

42 M 2019 04852 176796 35, 42 376
42 M 2020 09018 176842 9, 16, 25, 28,

34, 35, 42
479

42 M 2021 01395 176861 3, 35, 42 777
42 M 2021 01396 176862 3, 35, 37, 42 777
42 M 2021 01456 176875 9, 16, 35,

41, 42
794

42 M 2021 01468 176877 16, 35, 36,
38, 42, 45

797

42 M 2021 01516 176889 9, 35, 36,
39, 42, 43

815

42 M 2021 01535 176892 9, 35, 38,
41, 42, 45

820

42 M 2021 01549 176903 19, 35, 39, 42 829
42 M 2021 01565 176908 35, 37, 39,

40, 41, 42
833

42 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

42 M 2021 01595 176914 42 859
42 M 2021 01596 176915 42 860
42 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,

27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

42 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

42 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

42 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

42 M 2021 01606 176921 9, 35, 36,
39, 42, 43

941

42 M 2021 01609 176922 9, 35, 36,
39, 42, 43

942

42 M 2021 01636 176927 37, 38, 42 950
42 M 2021 01639 176929 6, 19, 35,

36, 37, 42
950

42 M 2021 01643 176930 35, 42 951
42 M 2021 01654 176937 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
957

42 M 2021 01680 176952 41, 42 965
42 M 2021 01705 176962 16, 35, 41, 42 979
42 M 2021 01719 176967 9, 35, 36,

39, 42
981

42 M 2021 01721 176968 9, 35, 36,
39, 42

982

42 M 2021 01722 176969 9, 35, 36,
39, 42

983

42 M 2021 01724 176970 9, 35, 36,
39, 42

984

42 M 2021 01745 176976 2, 9, 37,
38, 42

988

42 M 2021 01757 176982 35, 42 991
42 M 2021 01799 176991 9, 42 1006
42 M 2021 01837 177000 42 1020
42 M 2021 01840 177002 35, 42 1021
42 M 2021 01858 177004 9, 35, 36, 42 1025
42 M 2021 00417 177046 42 516
42 M 2020 05539 177057 35, 42, 43 394
42 M 2020 05537 177058 35, 42, 43 393
42 M 2021 01287 177061 35, 42 752
42 M 2021 02083 177113 9, 35, 36,

39, 42
1218

42 M 2021 02085 177114 9, 35, 36,
39, 42

1219

42 M 2021 02086 177115 9, 35, 36,
39, 42

1220

42 M 2021 02087 177116 9, 35, 36,
39, 42

1221

42 M 2021 02088 177117 9, 35, 39, 42 1222
42 M 2021 02089 177118 9, 35, 39, 42 1223
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42 M 2021 02098 177120 9, 28, 35,
41, 42

1224

42 M 2021 02112 177122 35, 42 1227
42 M 2021 02116 177123 9, 42 1227
42 M 2020 05759 177124 9, 16, 18, 28,

35, 41, 42
398

42 M 2021 02221 177142 42, 44, 45 1271
42 M 2021 02253 177147 9, 42 1290
42 M 2021 02311 177163 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
1342

42 M 2021 02327 177172 11, 17,
19, 35, 42

1349

42 M 2021 02329 177173 35, 42 1350
42 M 2021 02345 177178 35, 42, 43 1354
42 M 2021 02357 177180 9, 39, 42 1355
42 M 2021 02359 177181 9, 39, 42 1355
42 M 2021 02424 177195 35, 37,

38, 41, 42
1372

42 M 2021 02425 177196 35, 37,
38, 41, 42

1373

42 M 2021 02543 177204 35, 41, 42 1380
42 M 2021 02975 177227 42 1417
42 M 2021 02998 177229 9, 12, 35, 42 1420
42 M 2021 00968 177232 35, 42 661
42 M 2021 01610 177249 35, 36, 38, 42 942
42 M 2021 01442 177268 35, 38, 41, 42 785
42 M 2021 02917 177279 9, 42 1412
42 M 2021 03323 177280 9, 35, 42, 44 1449
42 M 2021 03136 177285 35, 36, 38, 42 1425
42 M 2019 03025 177305 9, 41, 42 375
42 M 2021 01382 177313 20, 21, 35, 42 767
42 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

42 M 2021 01238 177325 35, 37, 38, 42 741
42 M 2020 05672 177338 42, 44 397
42 M 2021 00544 177358 35, 41, 42 550
42 M 2021 02121 177364 6, 37, 40, 42 1229
42 M 2021 00180 177367 10, 35,

41, 42, 44
499

42 M 2021 02080 177377 35, 38, 42 1217
42 M 2021 01645 177426 38, 41, 42 952
42 M 2021 01770 177449 35, 41, 42 996
42 M 2021 01310 177475 9, 16, 35,

38, 41, 42
757

42 M 2021 01215 177477 9, 35, 42 723
42 M 2021 02214 177490 9, 41, 42 1267
42 M 2021 02227 177501 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1272

42 M 2020 05481 177502 14, 35, 41, 42 393

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2021 00876 177503 25, 35, 41, 42 639
42 M 2021 00800 177510 35, 36, 37,

42, 43, 44
626

42 M 2021 00835 177511 37, 39, 42 632
42 M 2020 08050 177520 9, 35, 36,

38, 42, 45
413

42 M 2021 03433 177524 35, 42 1456
42 M 2020 08781 177528 25, 35, 42 467
42 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481

42 M 2021 02978 177564 35, 42 1419
42 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

42 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

42 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

42 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

42 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

42 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

42 M 2021 02145 177589 9, 16, 35,
41, 42

1242

43 M 2020 05198 176686 32, 33, 42, 43 389
43 M 2021 00532 176695 43, 44 549
43 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,

37, 38, 39,
41, 42, 43, 44

1396

43 M 2021 01662 176709 35, 43 960
43 M 2021 00179 176722 29, 30, 31, 43 498
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43 M 2021 00650 176723 5, 29, 30,
31, 32, 43

584

43 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,
26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

43 M 2021 01243 176730 35, 43 742
43 M 2021 01856 176737 4, 35, 37, 43 1025
43 M 2021 02135 176761 41, 43 1236
43 M 2021 01460 176765 29, 30,

31, 32, 43
795

43 M 2013 09007 176769 30, 32, 33, 43 361
43 M 2021 00613 176776 35, 36, 43 575
43 M 2021 00616 176777 35, 36, 43 576
43 M 2021 00617 176778 35, 36, 43 577
43 M 2021 00619 176779 35, 36, 43 578
43 M 2021 00623 176780 35, 36, 43 580
43 M 2021 00625 176781 35, 36, 43 581
43 M 2021 00011 176791 39, 41, 43 494
43 M 2021 01190 176793 30, 43 720
43 M 2021 00368 176817 41, 43 512
43 M 2020 07865 176836 41, 43 410
43 M 2021 01047 176847 43 681
43 M 2021 01123 176848 43 688
43 M 2021 01282 176851 43 751
43 M 2021 01381 176858 35, 43 767
43 M 2021 01413 176865 43 780
43 M 2021 01414 176866 43 780
43 M 2021 01455 176874 29, 43 793
43 M 2021 01500 176884 33, 35, 37, 43 807
43 M 2021 01514 176887 43 815
43 M 2021 01516 176889 9, 35, 36,

39, 42, 43
815

43 M 2021 01537 176894 29, 30, 35, 43 821
43 M 2021 01559 176905 35, 43 831
43 M 2021 01585 176911 35, 43, 44 844
43 M 2021 01594 176913 19, 20, 21,

27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

847

43 M 2021 01598 176916 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

860

43 M 2021 01599 176917 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

873

43 M 2021 01600 176918 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

885

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2021 01601 176919 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

898

43 M 2021 01602 176920 19, 20, 21,
27, 35, 36, 37,
39, 40, 42, 43

910

43 M 2021 01606 176921 9, 35, 36,
39, 42, 43

941

43 M 2021 01609 176922 9, 35, 36,
39, 42, 43

942

43 M 2021 01647 176933 6, 28, 35,
41, 43

954

43 M 2021 01658 176938 43 959
43 M 2021 01747 176978 30, 39, 43 989
43 M 2021 01763 176983 30, 35, 43 992
43 M 2021 01782 176986 39, 43 1001
43 M 2021 01835 176999 30, 43 1019
43 M 2021 01872 177005 43 1028
43 M 2021 01874 177007 43 1029
43 M 2021 01882 177010 43 1031
43 M 2021 01905 177020 43 1038
43 M 2021 00893 177027 9, 35, 39, 43 645
43 M 2021 01870 177034 43 1027
43 M 2021 01871 177035 43 1028
43 M 2021 02404 177039 43 1368
43 M 2021 00439 177041 29, 30, 31, 32,

33, 35, 41, 43
517

43 M 2021 02309 177048 43 1342
43 M 2020 08199 177052 41, 43, 44 416
43 M 2020 08015 177053 43 412
43 M 2020 05539 177057 35, 42, 43 394
43 M 2020 05537 177058 35, 42, 43 393
43 M 2021 01502 177059 30, 35, 43 808
43 M 2021 01964 177069 43 1044
43 M 2020 05569 177094 43 394
43 M 2021 02068 177111 29, 43 1067
43 M 2021 02134 177125 35, 36, 43 1236
43 M 2021 02157 177129 41, 43 1248
43 M 2021 02160 177130 30, 43 1251
43 M 2020 05616 176838 39, 41, 43 395
43 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

43 M 2021 02216 177141 43 1268
43 M 2021 02239 177146 35, 41, 43 1288
43 M 2021 02284 177157 43 1332
43 M 2021 02286 177159 35, 43 1333
43 M 2021 02345 177178 35, 42, 43 1354
43 M 2021 02396 177192 43 1367
43 M 2021 02493 177202 43 1379
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43 M 2021 02626 177206 16, 35,
36, 39, 43

1381

43 M 2021 02649 177210 43 1387
43 M 2021 02706 177212 20, 29,

35, 41, 43
1391

43 M 2021 02949 177225 24, 25, 35, 43 1415
43 M 2021 00794 177234 43 625
43 M 2018 08289 177250 35, 41, 43 371
43 M 2021 00165 177255 43 497
43 M 2021 00312 177256 39, 41, 43 509
43 M 2021 02932 177267 43 1413
43 M 2021 03167 177286 29, 30, 43 1426
43 M 2021 03358 177295 29, 39, 43 1455
43 M 2021 00365 177314 9, 16, 28,

36, 37, 38,
41, 42, 43

510

43 M 2021 00367 177327 30, 35, 39, 43 511
43 M 2021 02771 177332 3, 24, 25,

29, 30, 32,
33, 35, 43

1394

43 M 2021 00960 177343 35, 41, 43 654
43 M 2021 00730 177350 43 613
43 M 2021 00868 177354 7, 9, 11, 29,

30, 32, 43
636

43 M 2021 00869 177355 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

637

43 M 2021 01488 177360 29, 30, 32,
35, 39, 43

801

43 M 2021 02144 177362 29, 30, 32, 43 1241
43 M 2020 07944 177399 43 411
43 M 2020 05452 177415 41, 43 391
43 M 2021 00964 177421 43 655
43 M 2021 02169 177424 5, 30, 35,

40, 43
1253

43 M 2021 02263 177428 7, 12, 19,
35, 43

1294

43 M 2020 02528 177430 43 383
43 M 2020 04245 177434 43 388
43 M 2019 04956 177440 29, 39, 40, 43 376
43 M 2019 05357 177441 29, 39, 40, 43 377
43 M 2021 00949 177447 43 653
43 M 2020 05280 177452 36, 41,

43, 44, 45
390

43 M 2019 04441 177461 30, 43 375
43 M 2019 02948 177462 32, 33,

35, 41, 43
374

43 M 2021 02130 177470 36, 43 1231
43 M 2021 02137 177471 36, 43 1239
43 M 2021 02132 177472 36, 43 1234
43 M 2021 01213 177480 43 723

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

43 M 2021 01444 177496 7, 9, 11, 29,
30, 32, 43

789

43 M 2021 00800 177510 35, 36, 37,
42, 43, 44

626

43 M 2021 01144 177516 35, 36, 38,
41, 43, 45

701

43 M 2021 02015 177535 43 1055
43 M 2020 09066 177536 16, 18, 20,

28, 29, 32,
33, 40, 42, 43

481

43 M 2021 01139 177555 35, 36, 38,
41, 43, 45

695

43 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

43 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

43 M 2021 02072 177575 1, 3, 16,
21, 29, 30,
31, 32, 43

1125

43 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

43 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

43 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

43 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

43 M 2021 01476 177584 43 799
43 M 2021 01794 177592 43 1004
44 M 2020 09019 176678 35, 44 480
44 M 2021 01115 176688 44 686
44 M 2021 00532 176695 43, 44 549
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44 M 2021 02809 176706 3, 5, 35, 36,
37, 38, 39,

41, 42, 43, 44

1396

44 M 2021 00280 176707 3, 44 508
44 M 2020 05142 176708 41, 44 389
44 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,

26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

44 M 2021 01276 176756 38, 41, 42, 44 748
44 M 2021 01185 176760 41, 44 719
44 M 2021 02944 176763 3, 44 1414
44 M 2021 01151 176783 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
706

44 M 2021 01809 176798 5, 10, 35, 44 1007
44 M 2021 01300 176822 3, 35, 44 753
44 M 2021 01301 176823 3, 35, 44 754
44 M 2021 01302 176824 3, 35, 44 756
44 M 2021 00880 176825 3, 35, 44 641
44 M 2021 01379 176857 41, 44 766
44 M 2021 01543 176899 3, 14, 25,

41, 44
825

44 M 2021 01585 176911 35, 43, 44 844
44 M 2021 01614 176925 9, 35, 44 945
44 M 2021 01625 176926 44 949
44 M 2021 01648 176934 35, 44 955
44 M 2021 01649 176935 35, 44 956
44 M 2021 01787 176987 5, 10, 35, 44 1002
44 M 2021 01813 176993 44 1012
44 M 2021 02373 177030 35, 44 1363
44 M 2021 01784 177036 10, 44 1001
44 M 2020 08199 177052 41, 43, 44 416
44 M 2021 01154 177063 35, 44 707
44 M 2021 01155 177064 35, 44 708
44 M 2021 00003 177068 44 493
44 M 2021 01999 177081 44 1053
44 M 2021 02067 177110 5, 41, 44 1067
44 M 2021 02168 177132 44 1253
44 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

44 M 2021 02221 177142 42, 44, 45 1271
44 M 2021 02311 177163 9, 16, 35, 38,

41, 42, 44
1342

44 M 2021 02338 177175 44 1353
44 M 2021 02339 177176 44 1353
44 M 2021 02376 177184 10, 44 1364
44 M 2021 02383 177186 35, 44 1365
44 M 2021 02408 177194 3, 25, 35,

41, 44
1369

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2021 02633 177208 44 1382
44 M 2021 02733 177214 5, 44 1393
44 M 2021 02769 177215 3, 8, 21,

35, 44
1394

44 M 2021 00693 177233 44 589
44 M 2021 00148 177258 41, 44 496
44 M 2021 01285 177270 44 751
44 M 2021 00427 177272 44 517
44 M 2021 03323 177280 9, 35, 42, 44 1449
44 M 2021 00875 177328 36, 41, 44, 45 639
44 M 2021 00878 177329 36, 37, 40,

41, 44, 45
640

44 M 2021 01560 177333 3, 10, 44 831
44 M 2020 05673 177337 44 397
44 M 2020 05672 177338 42, 44 397
44 M 2021 00180 177367 10, 35,

41, 42, 44
499

44 M 2021 01008 177391 44 665
44 M 2021 00883 177401 3, 35, 44 643
44 M 2020 04103 177402 44 388
44 M 2021 01548 177425 26, 31, 35, 44 828
44 M 2021 01863 177427 44 1026
44 M 2021 01771 177448 35, 38, 44 997
44 M 2020 05280 177452 36, 41,

43, 44, 45
390

44 M 2014 03975 177457 44 363
44 M 2014 03976 177458 44 364
44 M 2020 00841 177460 44 380
44 M 2021 02036 177483 44 1059
44 M 2021 01384 177487 44 771
44 M 2021 02154 177128 41, 44 1245
44 M 2014 02624 177507 16, 35, 41, 44 361
44 M 2014 02663 177508 35, 38, 44 362
44 M 2021 00800 177510 35, 36, 37,

42, 43, 44
626

44 M 2021 01217 177517 35, 39, 44 724
44 M 2021 01178 177569 44 713
44 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,

18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

44 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Mărci publicate în BOPI nr. 12/2021
(în ordinea clasei Nisa)

1589

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

44 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

44 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165

44 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190

44 M 2021 02304 177585 44 1340
44 M 2021 02305 177586 44 1340
44 M 2021 02306 177587 44 1341
45 M 2021 00239 176676 45 505
45 M 2021 01386 176679 45 772
45 M 2021 02790 176680 9, 37, 42, 45 1395
45 M 2021 02638 176691 9, 38, 41,

42, 45
1386

45 M 2021 01364 176694 45 763
45 M 2021 00681 176714 45 587
45 M 2021 03201 176728 5, 10, 11, 12,

26, 27, 31,
36, 38, 39,

40, 43, 44, 45

1434

45 M 2021 01374 176855 45 765
45 M 2021 01468 176877 16, 35, 36,

38, 42, 45
797

45 M 2021 01534 176891 45 819
45 M 2021 01535 176892 9, 35, 38,

41, 42, 45
820

45 M 2021 01654 176937 9, 16, 35, 38,
41, 42, 45

957

45 M 2021 03215 176948 45 1443
45 M 2021 02411 177024 45 1371
45 M 2021 03333 177098 45 1453
45 M 2021 02161 177131 45 1251
45 M 2021 02194 177138 3, 5, 29, 30,

31, 32, 35, 39,
41, 43, 44, 45

1261

45 M 2021 02221 177142 42, 44, 45 1271

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

45 M 2021 02235 177144 37, 38,
39, 41, 45

1287

45 M 2021 02356 177179 45 1354
45 M 2021 02364 177183 45 1356
45 M 2021 01622 177263 35, 41, 45 947
45 M 2021 01531 177316 45 818
45 M 2021 02791 177322 45 1396
45 M 2021 02792 177323 45 1396
45 M 2021 00875 177328 36, 41, 44, 45 639
45 M 2021 00878 177329 36, 37, 40,

41, 44, 45
640

45 M 2021 01493 177394 35, 39, 45 805
45 M 2020 02526 177432 45 383
45 M 2020 05280 177452 36, 41,

43, 44, 45
390

45 M 2021 02180 177486 35, 45 1258
45 M 2021 02227 177501 9, 16, 35, 38,

41, 42, 45
1272

45 M 2021 01144 177516 35, 36, 38,
41, 43, 45

701

45 M 2020 08050 177520 9, 35, 36,
38, 42, 45

413

45 M 2021 02217 177542 35, 38, 41, 45 1268
45 M 2021 02175 177543 35, 38, 41, 45 1256
45 M 2021 01139 177555 35, 36, 38,

41, 43, 45
695

45 M 2021 02283 177572 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1306

45 M 2021 02070 177574 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1093

45 M 2021 02073 177576 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1140

45 M 2021 02069 177577 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1068

45 M 2021 02074 177578 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1165
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45 M 2021 02075 177579 1, 2, 3, 5, 16,
18, 21, 28,
29, 30, 31,

32, 34, 35, 39,
42, 43, 44, 45

1190



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38
- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI



LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR



MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

122133 M 2012
04466/
10/07/2012

AMEROPA AMEROPA

121928 M 2012
04367/
05/07/2012

AMEROPA GRAINS AMEROPA GRAINS

M 2021
07660/
22/10/2021

SPARTAN sport.ro SPARTAN sport

M 2021
04952/
28/06/2021

A.I.F.E.N. - Apartamente pentru
Intreaga Familie in Eforie Nord

A.I.F.E.N.

176581 M 2021
00482/
25/01/2021

CAMARA BUNICI CĂMARA BUNICII
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marcă
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010210
002680

MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI
KAISHA, LIMITED,
3-1, MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

07/1995

030930
021780

MITSUBISHI SHOJI
KAISHA, LIMITED,
3-1, MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

10/1997

030931
021781

MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI
KAISHA, LIMITED,
3-1, MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

10/1997

042557
030063

MEOW MIX BIG HEART PET
BRANDS, ONE
MARITIME PLAZA,
SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA, 94111,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

BIG HEART PET
BRANDS, LLC, ONE
MARITIME PLAZA,
SAN FRANCISCO,
CALIFORNIA, 94111,
ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

11/1998

048345
035045

EUROBANK ERGASIAS
S.A,, 8 OTHONOS
STREET, ATHENS,
10557, GRECIA

EUROBANK S.A., 8
OTHONOS STREET,
ATHENS, 10557, GRECIA

12/1999

M 2001
03214
047026

DARUL NATURII GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.K.A.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. Sp.K,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

01/2002

M 2001
03214
047026

DARUL NATURII GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. Sp.K,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

01/2002

M 2001
03215
047027

CAROTELLA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. S.K.A.,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. Sp. K,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

01/2002

M 2001
03215
047027

CAROTELLA GRUPA MASPEX
Sp. z. o. o. Sp. K,
UL. LEGIONOW 37,
WADOWICE, 34-100,
POLONIA

01/2002

GRUPA MASPEX Sp. z.
o. o., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA

GRUPA MASPEX Sp. z.
o. o., UL. LEGIONOW
37, WADOWICE, 34-100,
POLONIA
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M 2005
06078
071372

MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI
KAISHA LIMITED,
3-1, MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

05/2006

M 2005
06707
069934

MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI
KAISHA LIMITED,
3-1, MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

02/2006

M 2012
04599
126553

ATP Auto Shop SC ATP EXODUS
& CO SRL, BDUL.
BUCUREŞTI NR. 65,
JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430012,
MARAMUREȘ, ROMANIA

ATP MOTORS RO SRL,
BDUL. BUCUREŞTI
NR. 65, JUDEŢUL
MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430012,
MARAMUREȘ, ROMANIA

11/2013

M 2013
04623
127475

PSORCHECK REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

01/2014

M 2013
05378
128784

RENFORCE REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

03/2014

REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

07/2014

07/2014

M 2014
00808
133425

NEUROVERT REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

11/2014

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

M 2013
09332
131217

Sun Health Making 
Tomorrow Healthier 
Sun Health ANTI 
CÂRCEL

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

M 2014
00057
131215

Sun Wave Pharma 
SUNCORD

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

1597



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2014
04715
134079

SunVita GOLD REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

12/2014

M 2014
08160
136771

ZEKLIN REMEDICA IP LIMITED,
GRIVA DIGENI 115,
TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

06/2015

M 2015
05143
140907

ALLOGA SC FARMEXPERT DCI
SRL, STR. AMILCAR C.
SĂNDULESCU NR. 7,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060859, ROMANIA

ALLIANCE
HEALTHCARE
ROMANIA SRL,
STR. AMILCAR C.
SĂNDULESCU NR. 7,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
060859, ROMANIA

02/2016

M 2019
00668
161329

ENPI ENPI GUARD SRL,
COMUNA ARONEANU,
NR.126 BIS, BUNGALOU
C17, SAT DOROBANT,
IAȘI, ROMANIA

06/2019

M 2021
06179

PARK LINE residence VERNA-REST COMPLEX
SRL, STR. CORNELIA
NR. 26, CORP C1,
PARTER, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

NOW DEVELOPMENT,
STR. CORNELIA NR.
26, CORP C1, PARTER,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ELENA-MADALINA
FILOTI, SAT CHEIA
NR. 652D, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA
MANECIU, PRAHOVA,
ROMANIA

ELENA-MADALINA
ALEXE, SAT CHEIA
NR. 652D, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA
MANECIU, PRAHOVA,
ROMANIA

SPS SOFPREST
PROTECT SERVICE
SRL, STR. REPUBLICII
NR. 32, BL. 15 F, SC.
A, ET. 3, AP. 7, JUD.
PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

SOFPREST PROTECT
SERVICE SRL, STR.
REPUBLICII NR. 32,
BL. 15 F, SC. A, ET. 3,
AP. 7, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

ENPI S.R.L., COMUNA
ARONEANU, NR. 126 
BIS, BUNGALOUC17, 
JUDEȚ IAȘI, SAT
DOROBANȚ, IAȘI,
ROMANIA

M 2021
06422

CABANA VARFUL 
Ciucas est. 1937

SPS SOFPREST 
PROTECT SERVICE

M 2021
08010
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004628
002665

FLOWSERVE
MANAGAMENT
COMPANY, 5215
N O`CONNOR
BOULEVARD, SUITE
2300, IRVING, 75039,
TEXAS, TEXAS,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

07/1995

005640
007071

CAV Delphi Technologies IP
Limited, ERIN COURT,
BISHOP'S COURT
HILL, ST. MICHAEL,
BARBADOS

Delphi Technologies
IP Limited, THE
GROVE, 21 PINE
ROAD BELLEVILLE,
ST. MICHAEL, BB11113,
BARBADOS

12/1994

024048
017147

PLANET HOLLYWOOD PLANET HOLLYWOOD
INTERNATIONAL INC.,
TURKEY LAKE ROAD,
ORLANDO, FLORIDA,
6052, STATELE UNITE
ALE AMERICII

PLANET HOLLYWOOD
INTERNATIONAL
INC., 4700 MILLENIA
BOULEVARD SUITE
400, ORLANDO, 32839,
FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

01/1995

025128
018093

KRYPTONITE SCHLAGE LOCK
COMPANY LLC,
2720 TOBEZ DRIVE,
INDIANAPOLIS,
INDIANA, 46032,
INDIANA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

SCHLAGE LOCK
COMPANY LLC, 11819
NORTH PENNSYLVANIA
STREET, CARMEL,
INDIANA 46032,
INDIANA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

04/1995

025206
017544

RB ROMBAT SC ROMBAT SA, STR.
DRUMUL CETĂŢII NR.6,
JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

04/1995

025240
019273

DOLLAR RENT A CAR DOLLAR RENT A CAR,
Inc., 5330 E.31ST.
STREET, OKLAHOMA,
TULSA, 74153-0985,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

04/1995

025321
017821

NEWCO NEWCO VALVES LLC,
13127 TRINITY DRIVE,
STAFFORD, TEXAS,
77477, STATELE UNITE
ALE AMERICII

NEWCO VALVES LLC,
5599 SAN FELIPE,
HOUSTON, TEXAS,
77056, TEXAS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

05/1995

WORTHINGTON FLOWSERVE
MANAGAMENT
COMPANY, 222
WEST LAS COLINAS
BOULEVARD, SUITE
1500, IRVING, 75039,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

SC ROMBAT SA, STR.
DRUMUL CETĂŢII NR. 4,
JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420129,
BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

DOLLAR RENT A CAR,
Inc., 8501 WILLIAMS
ROAD, ESTERO, 33928,
FLORIDA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

1599
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025432
017691

JOSE CUERVO TEQUILA CUERVO
SA DE CV, BOSQUE
DURAZNOS 69-PH,
BOSQUE DE LAS
LOMAS, 11700, MEXIC

TEQUILA CUERVO
SA DE CV, AVENIDA
PERIFERICO SUR NO.
8500 TLAQUEPAQUE,
JALISCO, C.P.45609,
MEXIC

06/1995

025580
021004

TOSHIBA TEC
KABUSHIKI KAISHA
(TOSHIBA TEC
CORPORATION), 1-11-1,
OSAKI, SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

06/1995

042557
030063

11/1998

051246
035731

ȘERBU NICOLAE, STR.
EPISCOPUL CHESARIE
NR. 15, BL. C, ET. 4,
AP. 52, SECTORUL 4,
MUN. BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2000

051247
035732

ȘERBU NICOLAE, STR.
EPISCOPUL CHESARIE
NR. 15, BL. C, ET. 4,
AP. 52, SECTORUL 4,
MUN. BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2000

M 2000
01908A
041992A

PLAFAR PLAFAR RETAIL S.R.L.,
STR. ZIDURI INTRE
VII, NR. 22, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

08/2007

M 2001
03390
050751

AE FEDERAL-MOGUL
AFTERMARKET UK
LTD, MANCHESTER
INTERNATIONAL
OFFICE CENTER, STYAL
ROAD, MANCHESTER,
M22 5TN, MAREA
BRITANIE

FEDERAL-MOGUL
AFTERMARKET UK
LTD, S4C BUILDING,
PARC TY GLAS,
LLANISHEN, WALES,
CF14 5DU, CARDIFF,
MAREA BRITANIE

10/2002

TEC TOSHIBA TEC
KABUSHIKI KAISHA
(TOSHIBA TEC
CORPORATION), 2-17-2,
HIGASHI GOTANDA,
SHINAGAWA-KU,
TOKYO, JAPONIA

MEOW MIX BIG HEART PET
BRANDS, LLC, ONE
STRAWBERRY LANE,
ORRVILLE, OH,
CALIFORNIA, 44667,
OHIO, STATELE UNITE
ALE AMERICII

BIG HEART PET
BRANDS, LLC, ONE
STRAWBERRY LANE,
ORRVILLE, OH 44667,
ALABAMA, STATELE
UNITE ALE AMERICII

ATOMIC TV SERBU NICOLAE,
ŞOS.EROU NICOLAE
IANCUNR.11-19,
JUDEŢULILFOV, 
COMUNAVOLUNTARI, 
ROMANIA

ATOMIC SERBU NICOLAE,
ŞOS.EROU NICOLAE
IANCUNR.11-19,
JUDEŢULILFOV, 
COMUNAVOLUNTARI, 
ROMANIA

PLAFAR RETAIL
S.R.L., STR. NICOLAE
FILIPESCU, NR. 39-41,
ET. 3, BIROUL NR. 11,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1600
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M 2001
05135
048190

GUSTUL CALITĂŢII SC STAR FOODS EM
SRL, STR. DRUMUL
TABEREI BAZA DE
PRODUCŢIE SIAU,
JUD ILFOV, COMUNA
POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

03/2002

M 2001
05137
050623

X & O SC STAR FOODS EM
SRL, STR. DRUMUL
TABEREI BAZA DE
PRODUCŢIE SIAU,
JUD ILFOV, COMUNA
POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

10/2002

M 2001
05138
048192

X SI O SC STAR FOODS EM
SRL, STR. DRUMUL
TABEREI BAZA DE
PRODUCŢIE SIAU,
JUD ILFOV, COMUNA
POPEŞTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

03/2002

M 2001
05714
048614

PERSHING PERSHING
INVESTMENTS,
LLC, WHITE CLAY
CENTER, ROUTE 273,
DELAWARE, NEWARK,
19711, STATELE UNITE
ALE AMERICII

PERSHING
INVESTMENTS, LLC,
240 GREENWICH
STREET, NEW YORK,
NEW YORK 10286,
19711, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

04/2002

M 2001
05960
048616

PERSHING PERSHING
INVESTMENTS,
LLC, WHITE CLAY
CENTER, ROUTE 273,
DELAWARE, NEWARK,
19711, STATELE UNITE
ALE AMERICII

PERSHING
INVESTMENTS, LLC,
240 GREENWICH
STREET, NEW YORK,
NEW YORK 10286,
19711, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

04/2002

SC EGERIA TM SRL,
STR. CRIŞUL NR. 5,
TIMIŞOARA, 1900,
ROMANIA

09/2004

SC STAR FOODS
EM SRL, CALEA
VĂCĂREŞTI NR. 391,
SECŢIUNEA NR. 2,
ETAJ 4, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC STAR FOODS
EM SRL, CALEA
VĂCĂREŞTI NR. 391,
SECŢIUNEA NR. 2,
ETAJ 4, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC STAR FOODS
EM SRL, CALEA
VĂCĂREŞTI NR. 391,
SECŢIUNEA NR. 2,
ETAJ 4, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

EGERIA TM SYSTEM 
THINKING

M 2002
02498
060191

SC EGERIA TM
SRL, CALEA STAN
VIDRIGHIN, NR. 1 A,
PARTER ŞI ETAJ, 
JUD.TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

1601
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M 2002
05421
052026

ALKA NUTLINE INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468
DÜSSELDORF,
DÜSSELDORF, 40468,
GERMANIA

02/2003

M 2003
04501
058594

DICLO DUO BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CYTYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CITYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

06/2004

M 2006
07391
076788

CARE & TREAT SC GREEN NET SA,
STRADA PICTOR
ROSENTHAL, NR.14,
ETAJ 2, AP.3, CAM. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GREEN NET
S.A., CALEA
DOROBANȚILOR,
NR. 187B, ET. 4 ȘI 5,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2007

M 2006
13554
085588

PHOENIX MEDIA SC PHEONIX MEDIA
SRL, BD. GĂRII
OBOR NR. 8D, ET. 1,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

SC PHEONIX MEDIA
SRL, STRADA
VULTURILOR, NR.89-91,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2007

M 2008
07617
097288

PHARMASWISS BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CYTYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CITYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

12/2008

M 2009
02703
102657

INTERSNACK
GROUP GMBH &
CO. KG, PETER-
MULLER-STRASSE 18,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

INTERSNACK GROUP
GMBH & CO. KG,
KLAUS-BUNGERT-
STR. 8/8A, 40468
DUSSELDORF,
DUSSELDORF, 40468,
GERMANIA

07/2009

M 2009
04721
102977

MONOPRIL BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CYTYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CITYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

08/2009

M 2009
08006
106515

INTAX SC INTAX TRADING
SRL, STR. RAHOVEI
NR. 52, JUDEŢUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

SC INTAX TRADING
SRL, STR. ION
CREANGĂ, NR. 14B,
OTOPENI, JUD. ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

02/2010

1602
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M 2010
03568
110327

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, EDINBURGH,
EDINBURGH, MAREA
BRITANIE

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, 11 LOCHSIDE
PLACE, EDINBURGH,
SCOTLAND EH12
9HA , EDINBURGH,
EDINBURGH, MAREA
BRITANIE

10/2010

M 2010
03994
110186

EDITURA TREI SC EDITURA TREI SRL,
STR. VLĂDEASA NR.
13, BL. C32, AP. 21,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

10/2010

M 2010
07563
113868

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, EDINBURGH
PARK, 5 LOCHSIDE
WAY, EDINBURGH
EH12 9DT, EDINBURGH,
EDINBURGH, MAREA
BRITANIE

DIAGEO SCOTLAND
LIMITED, 11 LOCHSIDE
PLACE, EDINBURGH,
SCOTLAND EH12
9HA, EDINBURGH,
EDINBURGH, MAREA
BRITANIE

04/2011

M 2011
04313

Răcoros de Vară BADULESCU
AURELIAN, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 242, BL.
83, SC. 3, ET. 2, AP. 49,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2011
04314

Uşurel de Vară BADULESCU
AURELIAN, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 242, BL.
83, SC. 3, ET. 2, AP. 49,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2011
04888
118373

Mesagerul DE SIBIU STANISLAV SORIN
OVIDIU, STR. LUNGĂ
NR. 62, SC. A, ET. 4, AP.
13, JUD. SIBIU, SIBIU,
550107, SIBIU, ROMANIA

STANISLAV SORIN
OVIDIU, STR. RESITA
NR. 27 A, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

06/2012

M 2011
05829
117469

CEDOMSERVICE SC CEDOMSERVICE
SRL, STR. PICTOR
ROSENTHAL NR.
12, JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

04/2012

SC EDITURA TREI SRL,
STRADA SFANTUL
CONSTANTIN, NR.9,
ETAJ P, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

BADULESCU
AURELIAN, 
STRADACAP. PETRE 
COSTESCUNR.37, 
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

BADULESCU
AURELIAN,
STR.CAP.PETRE
COSTESCU NR.37,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CEDOMSERVICE
SRL, STR. PICTOR
ROSENTHAL NR. 12, 
JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

1603
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M 2011
05907
119789

ALVONAMID ALVOGEN PHARMA
TRAIDING EUROPE
EOOD, 51 B, BULGARIA
BLVD., GOCE DELCHEV
DISTRICT, FLOOR 7,
OFFICE B22, SOFIA,
1404, BULGARIA

ALVOGEN PHARMA
TRAIDING EUROPE
EOOD, FLOOR 1, 86
BULGARIA BLVD,
MANASTIRSKI LIVADI,
VITOSHA REGION,
SOFIA, 1680, SOFIA,
1680, BULGARIA

09/2012

M 2011
06596
117752

05/2012

M 2011
06624
122085

PETRACHE DENISA
LOREDANA, ALE.
MÂNĂSTIRII NR.
180, SAT VALEA
VOIEVOZILOR,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
COMUNA RĂZVAD,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

PETRACHE DENISA
LOREDANA, STR.
CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU, NR.
76, BL. 11F, ET. 3, AP.
10, JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

01/2013

M 2011
06762
117345

EDITURA CARMINIS SC PE & IORDACHE
SRL, STR. EXERCIŢIU,
BL. D 22, SC. B, AP. 1,
JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110242, ARGEȘ,
ROMANIA

SC PE & IORDACHE
SRL, STR. SMEUREI,
BL. PS2, SC. B, AP.
2, PITEŞTI, 110242,
ARGEȘ, ROMANIA

04/2012

M 2011
06910
118407

CARGUARD SC CARGUARD SRL,
STR.BORŞULUI NR.2/
A, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, 410605,
BIHOR, ROMANIA

SC CARGUARD SRL,
ȘOS. BORȘULUI NR.
72, SAT SÂNTION,
BORȘ, 417078, BIHOR,
ROMANIA

06/2012

M 2011
06937
123056

SC BIO EDENLINE SRL,
ŞOS. PĂCURARI NR.
25, BL. 539, SC. A, AP. 1,
PARTER, JUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

SC BIO EDENLINE SRL,
ŞOSEAUA MOARA
DE FOC, NR. 33,
BL. IV, DEMISOL +
PARTERJUDEŢUL IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

03/2013

M 2011
07128
119834

CHELARIU OANA-CRIS-
ELENA, STR. ȘTEFAN
GRECEANU, NR. 5, ET.
1, AP. 2, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

Maestro Pizza & 
Delivery

CAMELIA-GEORGETA
ŞUCU, STR. CĂPITAN
GHEORGHE MĂRĂŞOIU,
NR. 11, SECTOR
1OR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CAMELIA ŞUCU CAMELIA-GEORGETA
ŞUCU, STR. DEALUL
TUGULEA NR. 24-30,
BL. 16, AP. 8, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Eden Line Tourmaline 
Technology

MediCUTII 
Cutii pentru a lua corect
 medicamentele

CHELARIU OANA-CRIS-
ELENA, SAT FICATARI,
STR. PRINCIPALĂ NR.
39, JUDEŢUL TIMIŞ,
COMUNA RACOVIŢĂ, 
TIMIȘ, ROMANIA
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M 2011
07137
121420

TOSKANA CRISAN DORINA, STR.
NASAUD NR. 16, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

11/2012

M 2011
07513
118126

SEPA GRUP SECURITY
SGS

SC SEPA GRUP
SECURITY SRL, STR.
IEZER BL. 9, AP. 16,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550314, SIBIU, ROMANIA

SC SEPA GRUP
SECURITY SRL, STR.
TRACTORULUI NR. 22A,
JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

06/2012

M 2011
07793
118743

IZVOARELE AQUA SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
TRANSILVANIEI NR. 40,
JUDEŢUL SUCEAVA,
VATRA DORNEI,
SUCEAVA, ROMANIA

07/2012

M 2011
07865
143207

07/2016

M 2011
07884
118640

07/2012

M 2011
08030
118759

ECHO PLUS SC ECHO PLUS
SRL, STR. PARIS
NR. 2A, ET. 2, BIROU
203, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300003,
TIMIȘ, ROMANIA

SC ECHO PLUS SRL,
STR. PARIS NR. 2A,
CAM. 307, ET. 3,
TIMIȘOARA, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘ, ROMANIA

07/2012

M 2011
08169
158923

SC INTAX TRADING
SRL, STR. RAHOVEI
NR. 52, JUDEŢUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

01/2019

M 2011
08170
158922

SC INTAX TRADING
SRL, STR. RAHOVEI
NR. 52, JUDEŢUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

01/2019

Trattoria Don Vito 
Ristorante

MIHALCEA LIVIU, 
STR.IARBA CAMPULUI  
NR. 36, SECTOR 4, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

fire club SC DON OVIDIU SRL,
STR. GABROVENI
NR. 12, SECTOR 3, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

INTAX Respiră cu 
încredere

INTAX Breathe 
confidently

SC INTAX TRADING
SRL, STR. ION
CREANGĂ NR. 14B,
OTOPENI, JUD.
ILFOV, 077025, ILFOV,
ROMANIA

SC INTAX TRADING
SRL, STR. ION
CREANGĂ NR. 14B,
OTOPENI, JUD. ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

MIHALCEA LIVIU, STR.
D. I. MENDELEEV
NR. 1, ET. 1, AP. 3,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC DON OVIDIU SRL,
STR. COVACI NR. 8,
CORP C4, SECTORUL
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CARPATHIAN
SPRINGS SA, STR.
REPUBLICII NR. 33,
PARTER, CAM. 1-7,
VATRA DORNEI, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

CRISAN DORINA, STR.
HENRI BARBUSSE
NR. 5, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
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M 2011
08327
118783

SARA HOTEL SC TRANSEVREN
SRL, STR. CARAIMAN
NR. 4, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC TRANSEVREN
SRL, STR. CARAIMAN
NR. 4 (SECTOR
MECANIC CONSANŢA),
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

07/2012

M 2011
08328
118784

tranSEvren SC TRANSEVREN
SRL, STR. CARAIMAN
NR. 4, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC TRANSEVREN
SRL, STR. CARAIMAN
NR. 4 (SECTOR
MECANIC CONSANŢA),
CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

07/2012

M 2011
08380
118797

Nova Shopping Park ECS RETAIL PARK
S.R.L., STR. SATURN
NR. 7, AP.5, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

ECS RETAIL PARK
S.R.L., CALEA
MOŢILOR, NR. 71-73, AP.
33, CLUJ-NAPOCA, JUD.
CLUJ, CLUJ, ROMANIA

07/2012

M 2011
08445
122625

ANINOASA SC ANINOASA-TIM
SRL, STR. PRINCIPALĂ
NR. 328, JUDEŢUL
TIMIŞ, MOŞNIŢA NOUĂ,
ROMANIA

SC ANINOASA-TIM SRL,
COMUNA MOŞNIŢA
NOUĂ, STR. IELELOR
NR. 2 , SAT MOŞNIŢA
NOUĂ, TIMIȘ, ROMANIA

02/2013

M 2011
08503
122691

ALIANTA NATIONALA
A SINDICATELOR
BUGETARILOR
SED LEX, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 202A, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALIANTA NATIONALA
A SINDICATELOR
BUGETARILOR SED
LEX, STR. SMĂRDAN,
NR. 3, ET. 3, AP. CAM
20 - 21, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2013

M 2011
08597
119132

KLAR COATINGS SC POLICOLOR
SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BDUL TIMIŞOARA,
NR. 98, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061327,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
08598
119133

KLAR INDUSTRY SC POLICOLOR
SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR SA,
BDUL TIMIŞOARA,
NR. 98, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061327,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2011
08659
119517

08/2012

SED LEX 
Alianta Nationala a 
Sindicatelor Bugetarilor 
"SED LEX"

ADRIAN TUDOR
MOROIANU GEAMĂN, 
STR. GENERAL
CANDIANO POPESCU,
NR. 36, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI,
100144, PRAHOVA,
ROMANIA

NE PASĂ DE PLOIEŞTI ! ADRIAN TUDOR
MOROIANU GEAMĂN, 
STR. TOMA CARAGIU
NR. 1, BL. R, ET. 1, AP.
3, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100042,
PRAHOVA, ROMANIA
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M 2011
08724
117586

SC TOPI IMPORT
EXPORT SRL, STR.
TIMIŞ NR. 6, JUDEŢUL
VÂLCEA, RÂMNICU
VÂLCEA, 240275,
ROMANIA

SC TOPI IMPORT
EXPORT SRL,
BUEVARDUL
PETROCHIMIŞTILOR,
NR. 53, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, 240275,
ARGEȘ, ROMANIA

05/2012

M 2011
08837
118832

UPLR UNIUNEA
PROFESIILOR
LIBERALE DIN
ROMANIA, STR.
GENERAL BERTHELOT
NR. 41, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010169,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2012

M 2012
00027
119341

MANDY FOODS SC MANDY FOODS
INTERNATIONAL
SRL, INTRAREA
ABATORULUI, NR.
5, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, ET.
2, BIROUL 5, JUD.
ILFOV, COM. GLINA, SAT
GLINA, RO, .

07/2012

M 2012
00175
120340

Călimăneşti Căciulata SC CALIMANESTI
CACIULATA SA, CALEA
LUI TRAIAN NR. 794,
JUDEŢUL VÂLCEA,
CĂLIMĂNEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

SC CALIMANESTI
CACIULATA SA,
CALEA LUI TRAIAN NR.
910-912-914, COMPLEX
BALNEAR COZIA,
JUDEŢUL VÂLCEA,
CĂLIMĂNEŞTI, VALCEA,
ROMANIA

10/2012

M 2012
00394
123642

FUNDATIA
DEMNITATEA PONTICA,
BDUL. MAMAIA NR.
322, SC. A, PARTER,
JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

FUNDATIA
DEMNITATEA PONTICA,
COMUNA 23 AUGUST,
CHERHANA LACUL
TATLAGEAC-5, SAT 23
AUGUST, COMPLEXUL
LACUL RACILOR,
CONSTANȚA, ROMANIA

04/2013

M 2012
00792
119912

MW Romania SC MW ROMANIA
SA, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR.
778, JUD. VÂLCEA,
DRĂGĂŞANI, VALCEA,
ROMANIA

SC MW ROMANIA
SA, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR.
782, JUD. VÂLCEA,
DRĂGĂŞANI, VALCEA,
ROMANIA

09/2012

you 2 Tu la puterea a 
doua

UPLR 
Uniunea Profesiilor 
Liberale din România
Romanian Union 
of Liberal Professions

UPLR UNIUNEA
PROFESIILOR
LIBERALE DIN
ROMANIA, STR.
BUZEŞTI NR. 75 -
77, ET. 7, BIROU 36,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC MANDY FOODS
INTERNATIONAL SRL,
DRUMUL NISIPOASA,
NR.46-52, BIROUL
NR.2, SECTOR
1, BUCUREȘTI

Ansamblul Folcloric 
BRÂULEŢUL
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Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
01293
122398

ART DECOR HOUSE SC ART DECOR
CONCEPT DESIGN SRL,
STR. ALEEA BRAZILOR
NR. 7/10, JUD. CLUJ,
GHERLA, ROMANIA

SC ART DECOR
CONCEPT DESIGN
SRL, STRADA RODNEI,
NR.20, JUDEȚUL
CLUJ, MUNICIPIUL
CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

01/2013

M 2012
01445
120151

09/2012

M 2012
01855
120429

10/2012

M 2012
02267
124859

SC ELSID SA, STR.
UNIRII NR. 5, JUD.
DÂMBOVIŢA, TITU,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

07/2013

M 2012
02286
121079

SC ADVANCED GENTLE
DENTIST SRL, B-DUL
CORNELIU COPOSU
NR. 13-17, BL. 104,
SC. 2, ET. 5, AP. 47,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

11/2012

M 2012
03948
123510

MALVENSKY CSERVENSCHI
SIMONA-MALVINA,
BD. DACIA NR. 53, ET.
3, AP. 12, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010406,
BUCUREȘTI, ROMANIA

04/2013

M 2012
04787
129895

NATURAL CUISINE SC PLAFAR RETAIL
SRL, ŞOS. PIPERA NR.
42, ET. 9, BIROUL NR. 8,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

05/2014

CONFORT URBAN MADALINA OLARU

EŞ

,
ŞOS. ALEXANDRIEI NR.
10, BL. PC2, SC. A, ET.
8, AP. 34, BUCUR TI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Pineberry smart shirts RACHIERU ALINA
OANA, BDUL.
ALEXANDRU OBREGIA
NR. 28 A, BL. II31,
SC. B, ET. 2, AP. 52,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MADALINA OLARU, 
STR. PUCHENI,
NR. 137D, BL. 9, SC. 1, 
AP. 85, SECTOR 5, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

RACHIERU ALINA
OANA, SPALIUL UNIRII
NR. 168, BL. T2, SC. 1, 
ET. 7, AP. 704,SECTOR 
4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ELSID Energy Back to 
the Future

SC ELSID SA, STR.
NUF[RULUI NR. 15 H,
VITA 11, CAMERA 4,
PARTER, SAT SNAGOV,
JUD. ILFOV, COMUNA
SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

ADVANCED gentle 
dentist

SC ADVANCED GENTLE
DENTIST SRL, 
B-DUL CORNELIU
COPOSU NR. 7, BL.
104, SC. 2, AP. 47,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CSERVENSCHI
SIMONA-MALVINA,
STR. ATENA NR. 4, ET. 
1, AP. 3BIS,SECTOR 1, 
BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PLAFAR RETAIL
S.R.L., STR. NICOLAE
FILIPESCU NR.39-41,
ET.3, BIROUL NR.11,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2013
04623
127475

01/2014

M 2013
04624
129434

04/2014

M 2013
05378
128784

03/2014

M 2013
06512
129020

STODETTE BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CYTYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

BAUSCH HEALTH
IRELAND LIMITED, 3013
LAKE DRIVE CITYWEST
BUSINESS CAMPUS,
DUBLIN 24, IRLANDA

03/2014

07/2014

PSORCHECK SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTER,
LIMASSOL, 3101, CIPRU

PREMSTOP SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

RENFORCE SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

Sun Health Making 
Tomorrow Healthier 
Sun Health ANTI 
CÂRCEL

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

M 2013
09332
131217

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU
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M 2014
00808
133425

11/2014

M 2014
01031
132051

09/2014

SUN POSTMARKETING
STUDY

09/2014

M 2014
04715
134079

12/2014

M 2014
08160
136771

06/2015

NEUROVERT SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

SUN WAVE CHILD SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

M 2014
01369
132050

SunVita GOLD SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU

ZEKLIN SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED, GRIVA DIGENI
115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL,
CIPRU

SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL
LIMITED,
ARCHIEPISKOPOU
KYPRIANOU &
AGIOU ANDREOU, 1
LOUCAIDES BUILDING,
2ND FLOOR, FLAT/
OFFICE 21, LIMASSOL,
3036, CIPRU
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M 2015
01135
137422

Regista SC ZITEC COM SRL,
ŞOS. CALEA VITAN
NR. 6-6A, CLĂDIREA
PHOENIX TOWER,
CORPURILE B ŞI C,
ET. 5 ŞI 6, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ZITEC COM S.R.L.,
SPL. UNIRII, NR. 165,
CLĂDIREA TN, OFFICES
2, ETAJ 6, SECTORUL
3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

07/2015

DELTASTUDIO lifestyle |
design | interior

SC DELTA STUDIO SRL,
STR. BRÂNDUŞELOR
NR. 8, BL. V77, SC.
1, ETAJ 1, AP. 5,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

02/2016

M 2016
06815
148124

SC HEXIT SRL, STR.
FOIŞORULUI NR.
13, CLĂDIREA F8C,
SC. 2, ET. 8, AP. 193,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2017

M 2017
01336
150215

turbionaire SC INTAX TRADING
SRL, STR. RAHOVEI
NR. 52, JUDEŢUL ILFOV,
BRAGADIRU, 077025,
ILFOV, ROMANIA

SC INTAX TRADING
SRL, STR. ION
CREANGĂ, NR. 14B,
OTOPENI, JUD. ILFOV,
ILFOV, ROMANIA

08/2017

M 2017
06766
153508

S.C. PHOENIX MEDIA
S.R.L., BD. GĂRII OBOR
NR.8D, ET.1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021747,
BUCUREȘTI, ROMANIA

03/2018

M 2019
07647
166666

05/2020

M 2020
06545
171842

DECEBAL SECURITY DECEBAL SECURITY
SRL, STRADA ALMAS
NR. 275, JUD. ARAD,
ARAD, 317005, ARAD,
ROMANIA

DECEBAL SECURITY
SRL, SAT SACALAZ,
STRADA PANSELUTEI,
NR.11, CAMERA 3, AP.1,
COMUNA SACALAZ,
ARAD, ROMANIA

03/2021

SC DELTA STUDIO
SRL, STRADA NICOLAE
DOBRIN NR.18,
ETAJ 2, SECTOR 5
031254 , BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2015
06204
140764

CENTRIC bpm 
THE ULTIMATE BPM 
TECHNOLOGY

SC HEXIT SRL, STRADA
MATEI BASARAB
NR.64, SECTORUL 3,
ANSAMBLUL LABIRINT,
CAMERA 1, BLOC
L110, SCARA 3, ETAJ
4, AP.60, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

STOC LIVE ANY 
SECOND

S.C. PHOENIX MEDIA
S.R.L., STRADA
VULTURILOR,
NR.89-91, SECTOR 3, 
BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALDA LIVE SRL,
STRADA MENDELEEV
D.I., NR.5, ETAJUL 1, 
SECTORUL 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SAGA Music Festival ALDA LIVE SRL, STR.
AV. PETRE CREȚU,
NR. 48, PARTER, 
AP.1,  CAMERA 2, 
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2020
08837
175184

ALDA LIVE SRL, STR.
AV. PETRE CREȚU,
NR. 48, PARTER, AP.1,
CAMERA 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2021

M 2020
09102
175455

Verithera S.C. INTEGRATIVE
MEDICINE CLINIC
S.R.L., STR. MIRCEA
VULCANESCU NR. 92,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2021

M 2021
02293

Londemoon LAVINIA POPESCU,
BULEVARDUL UNIRII,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030824, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Lavenia Popescu,
BULEVARDUL UNIRII,
BL. E2, AP.20, ET.4,
INTERFON 20, SECTOR
3, BUCURESTI, 030044,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
02866

M 2021
05557

Dorra Fashion DORRA FASHION
ONLINE SRL, STR.
NICOPOLE NR. 12,
JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

DORRA FASHION
ONLINE SRL, SOSEAUA
VESTULUI, NR.24B,
BL. 10E, ET.1, AP.4,
PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

FILIALA REGIUNEA
ILFOV A ASOCIATIEI
INTERNATIONALE A
POLITISTILOR - SECTIA
ROMANA, STR. 11
IUNIE, NR. 51, SCARA A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX
VIVANDO, BUCUREȘTI,
040171, BUCUREȘTI,
ROMANIA

THE KINGDOM 
OF DRACULA

ALDA LIVE SRL,
STRADA MENDELEEV
D.I, NR.5, ETAJUL 1, 
SECTORUL 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

S.C. INTEGRATIVE
MEDICINE CLINIC
S.R.L., ȘOSEAUA
GHEORGHE IONESCU
SISEȘTI, NR.8A,
PARTER, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

la Nonna la cuptorul 
cu lemne

F.B.S. COMPANY SRL,
STR. ALEXANDRU
CIURCU NR. 20, CASA
2, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500173,
BRAȘOV, ROMANIA

F.B.S. COMPANY
SRL, STRADA
DR.CANTACUZINO
NR.1, PARTER, AP.1,
MUNICIPIUL BRAȘOV,
BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

M 2021
05832

INTERNATIONAL 
POLICE ASSOCIATION 
SERVO PER AMIKECO 
ILFOV ROMÂNIA

FILIALA REGIUNEA
ILFOV A ASOCIATIEI
INTERNATIONALE
A POLITISTILOR -
SECTIA ROMANA,
FABRICA DE GLUCOZĂ
7, BUCUREȘTI, 
ROMANIA
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M 2021
06031

M 2021
06037

KPMG Profitax KPMG ADVISORY SRL,
SOS. BUCURESTI -
PLOIESTI NR. 69 - 71,
PARTER, CAMERA 04,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

M 2021
06043

KPMG ADVISORY SRL,
SOS. BUCURESTI -
PLOIESTI NR. 69 - 71,
PARTER, CAMERA 04,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

KPMG ADVISORY
SRL, ȘOSEAUA
BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
NR. 89A, SECTOR 1, 
BUCUREȘTI, ROMANIA

KPMG ADVISORY SRL,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI-
PLOIEȘTI NR. 89A,
SECTOR 1,

Profitax KPMG ADVISORY SRL,
ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 69-71,
PARTER, CAMERA 04,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
013685, BUCUREȘTI,
ROMANIA

 BUCUREȘTI,
ROMANIA

KPMG Corporate 
Tax Manager

KPMG ADVISORY SRL,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI-
PLOIEȘTI NR. 89A,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

1613



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Modificări nume și adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

M 2001
02401
046616

MITSUBISHI SHOJI
KAISHA LIMITED,
6-3 MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-
KU, TOKYO, 100-86,
JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

01/2002

M 2001
02402
046617

MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI
KAISHA LIMITED,
6-3 MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-
KU, TOKYO, 100-86,
JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

01/2002

M 2001
03065
047288

MITSUBISHI MITSUBISHI SHOJI
KAISHA LIMITED,
6-3 MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-
KU, TOKYO, 100-86,
JAPONIA

MITSUBISHI
CORPORATION, 3-1,
MARUNOUCHI 2-
CHOME, CHIYODA-KU,
TOKYO, JAPONIA

01/2002

M 2001
05609
049366

UPL Agricultural
Solutions Holdings
B.V., CLAUDIUS
PRINSENLAAN 144 A,
BLOCK A, BREDA, 4818
CP, TARILE DE JOS

06/2002

M 2001
06340
050894

10/2002

M 2001
06342
050896

SC ROMARTA
SA, BD. PIERRE
DE COUBERTIN,
NR. 3-5, OFFICE
BULIDING, ET. 1,
BIROU 1B2, SECTORUL
2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2002

ASSAULT MacDermid Agricultural
Solutions Holdings
B.V., 245 FREIGHT
STREET, WATERBURY,
06702 CONNECTICUT,
CONNECTICUT,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

ADAM SC ROMARTA SRL, 
B-DUL. MIRCEA VODĂ
NR. 34, BL. M1, SC.
1, ET. 8, AP. 29-30,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

EVA SC ROMARTA SRL, 
BDUL. MIRCEA VODĂ
NR. 34, BL. M1, SC.
1, ET. 8, AP. 29-30,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC ROMARTA
SA, BD. PIERRE
DE COUBERTIN,
NR. 3-5, OFFICE
BUILDING, ET. 1, BIROU
1B2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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M 2011
05091
174103

acvg SC APA SI CANAL
VOLUNTARI GANEASA
SA, STR. SG.
GHEORGHE DINCĂ
NR. 19-21, CAMERA
11-14, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

EURO APAVOL SA,
STR. SG. GHEORGHE
DINCĂ NR. 19 A, B,
C, VOLUNTARI, JUD.
ILFOV, ILFOV, ROMANIA

07/2021

M 2011
09008
122171

DANA TĂNASE PAVEL DANIELA, STR.
MOLIDULUI NR. 13, BL.
B16, AP. 5, JUDETUL
BRASOV, BRASOV,
ROMANIA

TĂNASE DANIELA,
STRADA ZORELELOR,
NR.2, JUDEȚUL
BRAȘOV, GHIMBAV,
BRAȘOV, ROMANIA

01/2013

M 2016
00350
153110

ELITE FORCE
SECURITY SRL, STR.
TRANSILVANIEI NR. 163,
PARTER, JUD. BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

BAVADI SECURITY SRL,
STRADA CONSTANTIN
GAROFILD, NR.1,
BIROUL NR.1, ETAJUL
1, JUDEȚUL BUZĂU,
BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

02/2018ELITE FORCE 
SECURITY
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121403 M 2012 03037/
10/05/2012

SC DELTA STUDIO SRL, STR.
NICOLAE DOBRIN NR 18, ET. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, ROMANIA
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002149
015212

HILTON Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

05/1992

042557
030063

MEOW MIX BIG HEART PET, INC,
ONE STRAWBERRY

11/1998

050827
035356

H, H Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

12/1999

051056
036992

NASACORT AVENTIS PHARMA S.A.,
20, AVENUE RAYMOND

05/2000

051246
035731

ATOMIC TV ȘERBU NICOLAE, STR.
EPISCOPUL CHESARIE
NR. 15, BL. C, ET. 4, AP.
52, SECTORUL 4, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA

ATOMIC MEDIA
AVERTISING S.R.L., STR.
ȘELARI NR. 10, CAM. 2,
COD 030069, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2000

051247
035732

ATOMIC ȘERBU NICOLAE, STR.
EPISCOPUL CHESARIE
NR. 15, BL. C, ET. 4, AP.
52, SECTORUL 4, MUN.
BUCUREȘTI, ROMANIA

ATOMIC MEDIA
AVERTISING S.R.L., STR.
ȘELARI NR. 10, CAM. 2,
COD 030069, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2000

051677
041950

DELPHI Aptiv Technologies
Limited, ERIN COURT,

BISHOP`S COURT HILL,
ST. MICHAEL, BARBADOS

Delphi Technologies IP
Limited, ERIN COURT,
BISHOP'S COURT HILL,
ST. MICHAEL, BARBADOS

02/2001

LANE, ORRVILLE, OH
44667, ALABAMA,
STATELE UNITE
ALE AMERICII

BIG HEART PET, INC,
ONE STRAWBERRY
LANE, ORRVILLE, OH
44667, ALABAMA,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

Sanofi Mature IP, 54, RUE
LA BOÈTIE, 75008 PARIS,
FRANȚAARON, ANTONY,

92160, FRANTA
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M 2000
01908A

041992A

PLAFAR PLAFAR RETAIL
S.R.L., STR. NICOLAE
FILIPESCU, NR.39-41,

ET.3, BIROUL
NR.11, SECTOR 2,

BUCUREȘTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2007

M 2000
02052

045834

HILTON Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

11/2001

M 2001
04638

048059

CONRAD Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

03/2002

M 2006
00558

075036

DOUBLETREE Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

11/2006

M 2006
09802

080361

HILTON GARDEN
INN

Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

06/2007

M 2006
09803

080366

HILTON GARDEN
INN

Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

06/2007
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M 2006
09804

080367

DOUBLETREE Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

06/2007

M 2007
08110

088499

CDD RELOCATION CDD RELOCATION
SRL, STRADA BIHARIA

NR. 67-77, CORP I,
PARTER, CAMERELE

7-14, 16 ŞI 17, SECTORUL
1, BUCUREŞTI,
BU, ROMANIA

ANAMARIA - DANIELA
DASCĂLU, ŞOS. EROU
NICOLAE IANCU, NR. 30D,
CASA C1, JUD. ILFOV,
ILFOV, ILFOV, ROMANIA

01/2008

M 2008
02449

093563

CONRAD Hilton International IP
Holding Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,

REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,

HEREFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

Hilton Worldwide
Manage Limited, MAPLE
COURT CENTRAL PARK,
REEDS CRESCENT,
WATFORD WD24 4QQ,
HERTFORDSHIRE,
MAREA BRITANIE

07/2008

M 2010
02011

109097

GRIFON S.C. FILSAM PROD S.R.L.,
STR. EROU BOGDAN
VASILE, NR. 10B, JUD.
PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

ABAGIU CRISTIAN
RAZVAN, STRADA
SLT. EROU BOGDAN
VASILE, NR.10B,
JUDEȚUL PRAHOVA,
MUN.CAMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

09/2010

M 2011
05907

119789

ALVONAMID ALVOGEN PHARMA
TRAIDING EUROPE
EOOD, FLOOR 1, 86

BULGARIA BLVD,
MANASTIRSKI LIVADI,

VITOSHA REGION,
SOFIA, 1680, SOFIA,

1680, BULGARIA

Alvogen TM S.à.r.l., 5,
RUE HEIENHAFF L-1736,
SENNINGERBERG,
LUXEMBURG

09/2012

M 2011
08059

122815

THERMOTOP
insulation system

KORBATECK HOLDINGS
LIMITED, FOTI KOLAKIDI

02/2013

M 2011
08282

118899

Transylvania
INTERNATIONAL
HORSE SHOW

SC HIPOHOUSE SRL,
FERMA NR. 2, JUD. SIBIU,

HOGHILAG, ROMANIA

VISUL MEU SRL,
COMUNA HOGHILAG,
FERMA NR.2, SAT PROD,
SIBIU, ROMANIA

07/2012

15, 1ST FLOOR, 3031
LIMASSOL, CIPRU

TOPANEL PRODUCTION
PANELS S.A., STR.
UZINEI NR. 63, JUD.
VÂLCEA, STOLNICENI,
RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

1625



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2012
00394

123642

Ansamblul Folcloric
BRÂULEŢUL

FUNDATIA DEMNITATEA
PONTICA, COMUNA 23
AUGUST, CHERHANA
LACUL TATLAGEAC-5,

SAT 23 AUGUST,
COMPLEXUL

LACUL RACILOR,
CONSTANȚA, ROMANIA

CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
"TEODOR T.BURADA,
STRADA DUMBRAVA
ROȘIE, NR.15,
MUNICIPIUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

04/2013

M 2012
04787

129895

NATURAL CUISINE PLAFAR RETAIL
S.R.L., STR. NICOLAE
FILIPESCU, NR.39-41,

ET.3, BIROUL
NR.11, SECTOR 2,

BUCUREȘTI, ROMANIA

ALAIN LOUIS MICHEL
EMILE BONTE, RUA
ALTO DA MACEIRA NR. 5,
GANDARINHA, CASCAIS,
PORTUGALIA
CATIA NICULINA
RADULESCU, BLD.
MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 15,
ET. 5, AP. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2014

M 2012
07322

172671

SCHOLL FRIENDLY SC PIGNA ROMANIA
IMPEX SRL, BD.
TIMIŞOARA NR.
84, SECTOR 6,

BUCUREŞTI, ROMANIA

05/2021

M 2013
05007

127911

ALVOSLIM SC LABORMED PHARMA
SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 44 B,

SECTOR 3, BUCUREŞTI,
032266, ROMANIA

Alvogen TM S.à.r.l., 5,
RUE HEIENHAFF L-1736,
SENNINGERBERG,
LUXEMBURG

01/2014

M 2013
08251

132896

SCHOOL
FRIENDLY

SC PIGNA ROMANIA
IMPEX SRL, BD.
TIMIŞOARA NR.
84, SECTOR 6,

BUCUREŞTI, ROMANIA

10/2014

M 2013
09501

169253

MOŞIA VECHE SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL, SAT

SC SAM MEAT INDUSTRY
SRL, STR.ŞOIMOŞENI,
NR.34C, HALA NR.III,
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

09/2020

CS SALES AND
MARKETING SRL, STR.
CORIOLAN MARCIUS
CAIUS NR. 29, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

CS SALES AND
MARKETING SRL, STR.
CORIOLAN MARCIUS
CAIUS NR. 29, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

BOTIZ, STR. MIORIŢEI,
NR. 151, CONSTRUCŢIA

C1, BIOROUL NR. 4, 
ET. 2, JUD. SATUMARE,
 COMUNA BOTIZ,SATU 

MARE, ROMANIA
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M 2014
01564

169249

DE-ALE GURII SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL, SAT

SC SAM MEAT INDUSTRY
SRL, STR.ŞOIMOŞENI,
NR.34C, HALA NR.III,
SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

09/2020

M 2015
00642

137405

BeSix SHEMICA LIMITED,
PRESPAS, 2, 4TH FLOOR,

FLAT/OFFICE 405,
AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

SB ADVANCED SYSTEMS
LTD, 2, PRESPAS, 4TH
FLOOR, FLAT/OFFICE
405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

07/2015

M 2015
00644

137404

BeRace SHEMICA LIMITED,
PRESPAS, 2, 4TH FLOOR,

FLAT/OFFICE 405,
AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

SB ADVANCED SYSTEMS
LTD, 2, PRESPAS, 4TH
FLOOR, FLAT/OFFICE
405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

07/2015

M 2015
01135

137422

Regista ZITEC COM S.R.L.,
SPL. UNIRII, NR. 165,

CLĂDIREA TN, OFFICES
2, ETAJ 6, SECTORUL 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

REGISTA DIGITAL S.A.,
SPLAIUL UNIRII, NR. 165,
CLADIREA TN02, ETAJ 2,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

07/2015

M 2015
01940

142014

GOLDMAYA SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL, SAT
BOTIZ, STR. MIORIŢEI,

NR. 151, CONSTRUCŢIA
C1, BIROUL NR. 4, ET.
2, JUD. SATU MARE ,

COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

SAM MILLS EUROPE
SRL, COMUNA BOTIZ,
STR. MIORIŢEI, NR. 151,
SAT BOTIZ, SATU MARE,
ROMANIA

04/2016

M 2015
03112

142055

RONI SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL, SAT
BOTIZ, STR. MIORIŢEI,

NR. 151, CONSTRUCŢIA
C1, BIROUL NR. 4, ET.
2, JUD. SATU MARE ,

COMUNA BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA

SC SAM MILLS FEED
SRL, COMUNA BOTIZ,
STR. MIORIŢEI NR. 151,
JUDEŢUL SATU MARE,
SAT BOTIZ, SATU MARE,
ROMANIA

04/2016

M 2015
08092

143307

REMI DEICO
GAMES

MATHIASCM
S.R.L., STRADA

MARTINOVICS, NR.9,
SFANTU GHEORGHE,
COVASNA, ROMANIA

IQ GAMES
S.R.L., STRADA
CONSTRUCTORILOR,
NR.2, COD POSTAL
520064, SFANTU
GHEORGHE, COVASNA,
ROMANIA

07/2016

BOTIZ, STR. MIORIŢEI,
NR. 151, CONSTRUCŢIA
C1, BIROUL NR. 4, ET.
2, JUD. SATU MARE,
COM. BOTIZ, SATU
MARE, ROMANIA
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M 2016
04181

169254

ARPIS THE CORN
MASTER

09/2020

M 2016
06815

148124

CENTRIC bpm THE
ULTIMATE BPM
TECHNOLOGY

SC HEXIT SRL, STRADA
MATEI BASARAB,

NR.64, SECTORUL 3,
ANSAMBLUL LABIRINT,
CAMERA 1, BLOC L110,
SCARA 3, ETAJ 4, AP.60,
BUCUREŞTI, ROMANIA

07/2017

M 2017
01390

152222

COZOTONE YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

01/2018

M 2017
01538

151946

LOHUIS That's all-
light

LOHUIS ROMANIA
IMPEX SRL, B-DUL IULIU
MANIU NR. 528, ETAJ 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,

061129, ROMANIA

Mihail Chersin, STR.
CALEA PLEVNEI NR.
145B, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2017

m 2017
02023

151163

PANIBONI YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,
NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,

AP.78, GALATI, RO, .

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU, NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

10/2017

M 2017
03532

152230

GRANDE MIO YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

01/2018

M 2017
03533

152229

GRANDE TERRA YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

01/2018

SC SAMMILLS
DISTRIBUTION SRL, SAT
BOTIZ, STR. MIORIŢEI,

NR. 151, CONSTRUCŢIA
C1, BIROUL NR. 4, 

ET. 2, JUD. SATU MARE,
COMUNA BOTIZ, SATU

MARE, ROMANIA

NR.48, BL.G2, SC.2, 
ET.8,  AP.78, GALATI, 

ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

S&T ROMANIA SRL,
STRADA GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
ETAJUL 5, ETAJUL 10 ȘI
ETAJUL 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SAM MILLS EUROPE
SRL, COMUNA BOTIZ,
STR. MIORIŢEI NR. 151,
SAT BOTIZ, SATU MARE,
ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

NR.48, BL.G2, SC.2, 
ET.8,AP.78, GALATI, 

ROMANIA

NR.48, BL.G2, SC.2, 
ET.8,AP.78, GALATI, 

ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA
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M 2017
03534

152228

GRANDE CUCINA YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

01/2018

M 2017
03535

152227

GRANDESSI YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

01/2018

M 2017
03537

152226

GRANDE MULINO YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

01/2018

M 2017
03538

152224

GRANDECCO YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

01/2018

M 2017
03539

153767

GRAND BAZAR YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

04/2018

M 2017
03540

153739

OLD BAZAR YILDIRIR YILMAZ, STR.
REGIMENTUL 11 SIRET,

03/2018

M 2017
05147

152753

24pay SC ECCO GROUP
DEVELOPMENT SRL,

SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021671, ROMANIA

02/2018

NR.48, BL.G2, SC.2, 
ET.8,AP.78, GALATI, 

ROMANIA

NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,
AP.78, GALATI, 

ROMANIA

NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,
AP.78, GALATI, 

ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,
AP.78, GALATI, RO

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,
AP.78, GALATI, RO

NR.48, BL.G2, SC.2, ET.8,
AP.78, GALATI, RO

ORIGINAL TRADE MARKS
S.R.L., STR. NICOLAE
BĂLCESCU NR. 24,
BLOC A2, SCARA A, ETAJ
1, AP. 2, JUD. GALAȚI,
MUN. GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

PTP ONLINE S.R.L.,
STR.MĂGURA
VULTURULUI NR.58,
CAMERA E211, ETAJ 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

STR. CONSTANTIN
GEORGIAN NR. 5,
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M 2018
06059

172836

pizzateria GĂTIT CU
FOC. DE LEMNE.

PORST IULIAN ADRIAN,
STR. MĂRGEANULUI

NR. 22, BL. M35, SC. 1,
ET. 2, AP. 11, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

ALIN CONSTANTIN
ANGHEL, STR. CAP. ILINA

NR. 6, BL. 14, SC. 2, ET.
4, AP. 77, SECTOR 5,

BUCUREŞTI, ROMANIA

IONEL ANGHEL , STR.
CAP. ILINA NR. 6, BL.14,
SC.2, ET.4, AP.77,
SECTOR 5 BUCUREȘTI,
BUCURESTI, ROMANIA
MARIANA PORST, STR.
MĂRGEANULUI NR.
22, BL. M35, SC. 1, ET.
2, AP. 11, SECTOR 5 ,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2021

M 2019
09018

168273

Centric DMS The
Ultimate DMS
Technology

HEXIT SRL, STRADA:
MATEI BASARAB NR. 64,
ANSAMBLUL LABIRINT,

CAMERA 1, BL. L110, SC.
3, ET. 4, AP. 60, SECTOR

3, BUCUREŞTI, ROMANIA

08/2020

M 2019
09023

168274

Centric EDI The
Ultimate EDI
Technology

HEXIT SRL, STR. MATEI
BASARAB, NR. 64,

ANSAMBLUL LABIRINT,
CAMERA 1, BL. L110, SC.
3, ET. 4, AP. 60, SECTOR

3, BUCURESTI, ROMANIA

08/2020

M 2020
00139

169694

SAFARI CLUB
INTERNATIONAL

Safari Club International
Foundation, 4800

WEST GATES PASS
ROAD, TUCSON,

85745-9490, STATELE
UNITE ALE AMERICII

Safari Club International,
501 2ND ST. NE,
WASHINGTON D.C.,
20002, WASHINGTON,
STATELE UNITE ALE
AMERICII

10/2020

M 2020
01026

168696

SCHOOL
FRIENDLY

08/2020

M 2020
06054

173391

AquaSpa BIG BOX CONNECT
S.R.L., STR. CHIMIRULUI

NR. 4, JUDETUL
ILFOV, DOMNEȘTI,
ILFOV, ROMANIA

07/2021

M 2021
03779

NOSCE TE IPSUM GEORGE-VLADIMIR
IVAŞCU, STR. OŢETARI
NR. 6A, AP. 1A, SECTOR

2, BUCUREŞTI, ROMANIA

S&T ROMANIA SRL,
STRADA GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
ETAJUL 5, ETAJUL 10 ȘI
ETAJUL 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

S&T ROMANIA SRL,
STRADA GHEORGHE
POLIZU NR. 58-60,
ETAJUL 5, ETAJUL 10 ȘI
ETAJUL 11, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CS SALES AND
MARKETING SRL, STR.
CORIOLAN MARCIUS
CAIUS NR. 29, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

SC PIGNA ROMANIA
IMPEX SRL, 

BD.TIMIŞOARA 
NR. 84, SECTOR 6,

BUCUREŞTI, ROMANIA

CAPITAL ONLINE SRL,
STRADA NICOLAE
FILIMON NR.37, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

ASOCIAȚIA ”ALTER
PROMETEU”, B-DUL
EROILOR NR. 158B, 
JUD.ILFOV, COD POȘTAL
077190, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA
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M 2021
07945

Les Fleures des
Reves

ALINA - GABRIELA
STAN, STR. ROSSINI
GIOACCHINO NR. 1A,

SC. C, AP. 28, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

STAN ALINA- GABRIELA
PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ, STRADA
GIOACCHINO ROSSINI,
NR.1A, SCARA C,
AP.28, SECTORUL 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

004605
002597

LORD EXTRA ROTHMANS CIGARETTEN
GMBH, ALSTERUFER

34, HAMBURG 36,
2000, GERMANIA

BRITISH AMERICAN
TOBACCO (GERMANY)
GMBH, ALSTERUFER
4, HAMBURG, 20354,
GERMANIA

05/1995

M 2002
02399

050661

ARABELA SC AMYLON SA,
ŞOS. ALBA IULIA NR.
70, JUDEŢUL SIBIU,

SIBIU, SIBIU, ROMANIA

MOARA CIBIN S.A., SOS.
ALBA IULIA NR. 70, JUD.
SIBIU, MUN. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

10/2002

M 2002
02400

050662

ALUNETA SC AMYLON SA,
ŞOS. ALBA IULIA NR.
70, JUDEŢUL SIBIU,

SIBIU, SIBIU, ROMANIA

MOARA CIBIN S.A., SOS.
ALBA IULIA NR. 70, JUD.
SIBIU, MUN. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

10/2002

M 2011
07336

118143

ZIPPER SC ZIPPER DATA
SRL, STR. FABRICII

NR. 93-103, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,

400632, ROMANIA

SC ZIPPER SERVICES
S.R.L., STR. FABRICII NR.
93-103, CLUJ-NAPOCA,
400632, CLUJ, ROMANIA

06/2012

1635



MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2020 04490/
175268

GREEN NEWS.ro
new vibe in town

ADELA MARIA LAZĂR, STR.
GLORIEI NR. 67, ETAJ 1,

APARTAMENT 3, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

Asociația Green Academy,
ȘOSEAUA BUCUREȘTI-PLOIEȘTI
NR. 9-13, IMOBIL PC CENTER,
ZONA III, ETAJ 6, BIROUL NR.
12, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

28/09/2021-

30/06/2030

Neexclusivă

M 2011 07978/
143163

UPDIVISION ANDREI V. IORDACHE,
BULEVARDUL DECEBAL,

Neexclusivă

M 2020 07581/
174623

FACTORY 4.0 MARIUS HĂRĂTĂU, STR.
PICTOR OCTAV BĂNCILĂ NR.

5, BL. CL12, SC. A, ET. 9, AP. 33,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

BEST SMART DIGITAL S.R.L.,
STR. LT. BAICAN IONESCU NR.
18, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

28/10/2021-

28/10/2022

Exclusivă

M 2009 06244/
104516

CĂLĂUZĂ REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2009 00699/
100539

CALOIAN SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

19/07/2020 *

NR. 2, BL. H3, SC. 3, ET.
6, AP. 84, SECTOR 3,

BUCUREŞTI, ROMANIA
EUGEN TUDORACHE N.,

ŞOSEAUA GIURGIULUI, NR.
164, BL. 2, SC. 1, AP. 1, SECTOR

4, BUCUREŞTI, ROMANIA

UPDIVISION S.R.L., STR.
DOAMNA GHICA, NR. 20, BL. 4,
SC. 3, ET. 7, AP. 87, CAMERA 3, 
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2009 07979/
105677

CRAMA
OPRIŞOR

REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2008 07038/
097138

DRAGAICA
ROSIE

SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2008 07036/
097136

EROTIKON SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2008 07034/
097135

SMERENIE SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2009 00700/
100540

RUSALCA ALBA SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2001 00266/
045444

LA CETATE SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2013 00401/
145892

LA CETATE SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă
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Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2008 05472/
095773

MĂIASTRU SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2008 07037/
097137

PASAROWITZ
1718

SC REH KENDERMANN
GMBH WEINKELLEREI, AM

OCKENHEIMER GRABEN 35,
BINGEN, 55411, GERMANIA

Carl Reh Winery S.R.L., STR.
MATEI VOIEVOD NR. 47, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

01/01/2015-

01/01/2035

Exclusivă

M 2011 01390/
115582

Naturlich CADAR VICTORIA MARGARETA,
STR. POET ANDREI MURESANU,

NR.27, JUD. CLUJ, CAMPIA
TURZII, CLUJ, ROMANIA

Neexclusivă Nr.3/07.12.2021

M 2011 01390/
115582

Naturlich CADAR VICTORIA MARGARETA,
STR. POET ANDREI MURESANU,

NR.27, JUD. CLUJ, CAMPIA
TURZII, CLUJ, ROMANIA

SC 2B GROUP SRL, STR.
IERNUŢENI NR. 56, JUDEŢUL
MUREŞ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

Neexclusivă Nr.1/07/12/2021

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.  

07/12/2021 *SC LARIX MOBILA SRL,
STR.IERNUTENI, NR.56, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

07/12/2015 *
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

111151 M 2010 01196/
26/02/2010

152014 M 2017 04013/
19/06/2017

154261 M 2017 07034/
01/11/2017

152015 M 2017 04014/
19/06/2017

154260 M 2017 07035/
01/11/2017

122656 M 2011 05913/
18/08/2011

120105 M 2012 00226/
17/01/2012

123894 M 2012 07601/
23/11/2012

111149 M 2010 01192/
26/02/2010

126755 M 2013 02599/
11/04/2013

Numărul cererii

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASC,NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

1645

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

126753 M 2013 02600/
11/04/2013

111150 M 2010 01195/
26/02/2010

163531 M 2019 02784/
10/04/2019

163530 M 2019 02783/
10/04/2019

163529 M 2019 02781/
10/04/2019

107554 M 2009 07334/
24/09/2009

093804 M 2008 01656/
25/02/2008

106077 M 2009 08061/
22/10/2009

135670 M 2014 03698/
27/05/2014

141556 M 2015 04487/
06/07/2015

138505 M 2015 02575/
15/04/2015

Numărul cererii

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA  NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,bROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,  ROMANIA
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Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

152464 M 2017 01268/
27/02/2017

152465 M 2017 01267/
27/02/2017

153521 M 2017 06637/
17/10/2017

Numărul cererii

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

RAIFFEISEN BANK S.A., CALEA FLOREASCA NR. 246 C, 
CLADIREA SKY TOWER, ETAJELE2-7, 10 ŞI 15, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI, ROMANIA

1647

Constatând  că  prin  scrisoarea  de  eliberare  a  ipotecii  mobiliare,  emisă  la  

radierea ipotecii mobiliare

data  de  21.10.2021,  Agentul 
pentru  Garanţie  renunţă  şi  eliberează  în  mod  expres,  în  totalitate  şi  necondiţionat  şi  îşi  exprimă 
consimţământul  la  radierea,  renunţarea  şi  la  ştergerea  din  registrele  relevante  ţinute  la  OSIM a  ipotecii 
mobiliare  de  rang  1,  OSIM face  menţiune  în Registru  Mărcilorde   de  asupra 
mărcilor  nr.  101766,106173,  107239,  106705,  105299,  101763,  108031,  105258,  097921, 101839,
101765,  163706, 162708, 162399, 112351, 110470, 110080, 097456, 094185, 094199, 096459, 095406,
097922,  096460,  104043, 116189, 107027, 106954, 098829, 100743, 100744, 100745, 100746, 096456,
096457,  096458, 124052, 107018, 107065, 108940, 110295, 110296, 110297, 110520, 114358, 116244, 
095408,  095435, 116190, 107019, 152365, 157719, 156454, 110816, 108941, 110081, 110471, 114904, 
095405,   098211,  101764,  100317,  105339,  105138,  154427,  159188,  155768,  titular  SUN  WAVE 
PHARMA  INTERNATIONAL  LIMITED,  Archiepiskopou  Kyprianou  &  Agiou  Andreou,  1  Loucaides 
Building, 2nd floor, Flat/ Office 21, Limassol, 3036, CY.



Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

050894(2R) 19/12/2031 14, 18,
20, 21,
27, 28,
39, 43,
44

SC ROMARTA SRL

050896(2R) 19/12/2031 20, 21,
26, 27,
43, 44

SC ROMARTA SA

054356(2R) 21/01/2032 12 SC AUTO TOTAL SRL

049428(2R) 22/01/2032 12, 39 SC AD AUTO TOTAL SRL

118892(R) 02/11/2031 35, 41,
42, 43

SC COMPLEX HERASTRAU
SA

KEYPI - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

119324(R) 23/11/2031 29, 30 SC ROMPAK SRL

117829(R) 06/12/2031 41, 43 MARRIOTT WORLDWIDE
CORPORATION

PETOSEVIC S.R.L.

118833(R) 19/12/2031 33 SC ALCOVIN SRL

119601(R) 29/12/2031 3 Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Company)

PETOSEVIC SRL

120101(R) 06/01/2032 30, 35 SC DANI SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

119834(R) 10/10/2031 10, 17 CHELARIU OANA-CRIS-ELENA

118287(R) 18/10/2031 16, 35,
41

SC PREMIUM EXPO SRL

117469(R) 12/08/2031 6 SC CEDOMSERVICE SRL WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L.

017599(3R) 09/12/2031 36, 44 BLUE CROSS AND BLUE
SHIELD ASSOCIATION

RATZA & RATZA SRL

017600(3R) 09/12/2031 36, 44 BLUE CROSS AND BLUE
SHIELD ASSOCIATION

RATZA & RATZA SRL

012470(4R) 11/09/2031 3 The Procter & Gamble Company RATZA & RATZA SRL

019507(3R) 21/11/2031 5, 31 DSM IP Assets B.V. RATZA & RATZA SRL

017683(3R) 23/08/2031 29, 31 FYFFES GROUP LIMITED SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

1651
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

176669(R) 09/02/2031 1 SC COMFERT SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN

117773(R) 05/08/2031 44 NEW BODY S.R.L. DEVIMARK - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

116997(R) 25/05/2031 32 SC BERMAS SA

019273(3R) 05/09/2031 39 DOLLAR RENT A CAR, Inc. SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

017147(3R) 21/05/2031 25, 43 PLANET HOLLYWOOD
INTERNATIONAL INC.

SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

172445(R) 02/02/2032 30 IL MAESTRO S.R.L.

120187(R) 02/02/2032 16, 29,
35, 43

SC BERKE INTEGRATOR DE
PRELUCRARE CARNE SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

119487(R) 31/01/2032 36 SC FIN EXPERT CONSULTING
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

121344(R) 28/03/2032 18, 25 MONTECRISTO RETAIL RO
SRL

121343(R) 28/03/2032 18, 25 MONTECRISTO RETAIL RO
SRL

119837(R) 26/10/2031 41 CENTRUL CULTURAL
DUNAREA DE JOS

SC NOMENIUS SRL

117918(R) 19/10/2031 35, 37,
39

SC SOCEP SA AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

120340(R) 13/01/2032 43, 44 SC CALIMANESTI CACIULATA
SA

120609(R) 08/03/2032 39, 40 SC APAVIL SA

119912(R) 08/02/2032 7, 12,
35

SC MW ROMANIA SA

119154(R) 10/02/2032 39, 41,
43

SC ASCONF SRL SUCEAVA

171833(R) 28/03/2032 30 SC ELM SRL

118126(R) 25/10/2031 45 SC SEPA GRUP SECURITY
SRL

048975(2R) 07/11/2031 32 THE COCA-COLA COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

1652
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

000504(6R) 31/10/2031 5 KIMBERLY - CLARK
WORLDWIDE INC.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

017826(3R) 16/10/2031 5 ELI LILLY AND COMPANY ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

019379(3R) 22/10/2031 9 SONY MUSIC
ENTERTAINMENT

ROMINVENT S.A.

046575(2R) 05/06/2031 30, 35,
39

SC AGROVIT SA WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

130674(R) 20/07/2031 29, 30,
31, 32,
33

SC ANNABELLA SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

118773(R) 30/11/2031 29, 30,
31, 32,
33

SC ANNABELLA SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

118759(R) 11/11/2031 2, 35 SC ECHO PLUS SRL

118407(R) 03/10/2031 12 SC CARGUARD SRL INTEGRATOR CONSULTING
SRL

117752(R) 20/09/2031 14, 25 CAMELIA-GEORGETA ŞUCU WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

047819(2R) 03/09/2031 7 FRAM GROUP IP LLC ROMINVENT SA

120542(R) 22/03/2032 12, 35 SC SORGETI SRL

051644(2R) 17/12/2031 1, 19 BOSTIK ROMANIA S.R.L. ROMINVENT S.A.

017830(3R) 29/10/2031 43 SIX CONTINENTS HOTELS
INC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

021593(3R) 19/12/2031 12 KIA MOTORS CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

118562(R) 11/11/2031 9, 35,
41

MIHAI AURELIAN STOICA

122217(R) 19/03/2032 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

122218(R) 19/03/2032 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL

116226(R) 30/09/2031 42 SC EXPERT SOFTWARE SRL

124341(R) 06/03/2032 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL
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117787(R) 16/09/2031 35 AHMAD SAAD CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CLAUDIA MONICA FRISCH

117399(R) 15/09/2031 5, 35 AHMAD SAAD CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

117398(R) 15/09/2031 5, 35 AHMAD SAAD CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

117397(R) 08/09/2031 5, 35 AHMAD SAAD CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

123768(R) 08/09/2031 35 AHMAD SAAD CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

060191(2R) 29/04/2032 35, 39 SC EGERIA TM SRL SC CABINET CONSTANTIN
GHIŢĂ OFFICE SRL

118714(R) 03/10/2031 9, 37,
38, 39

SC TELCONSTRUCT VEST
SRL

119491(R) 05/10/2031 30, 35 ORAŞUL PECICA LABIRINT AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

124339(R) 06/03/2032 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

048614(2R) 14/11/2031 9 PERSHING INVESTMENTS,
LLC

CABINET ENPORA
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073263(2R) 07/11/2031 1, 2, 3,
4, 5, 6,
7, 8, 9,
10, 11,
12, 13,
14, 15,
16, 17,
18, 19,
20, 21,
22, 23,
24, 25,
26, 27,
28, 29,
30, 31,
32, 33,
34, 35,
36, 37,
38, 39,
40, 41,
42, 43,
44, 45

OMV PETROM S.A.

048616(2R) 27/11/2031 38, 42 PERSHING INVESTMENTS,
LLC

CABINET ENPORA

118743(R) 03/11/2031 32, 35,
39

SC CARPATHIAN SPRINGS SA

018093(3R) 19/08/2031 6 SCHLAGE LOCK COMPANY
LLC

CABINET ENPORA

048693(2R) 11/12/2031 41 RELX INC NESTOR NESTOR
DICULESCU KINGSTON
PETERSEN - CONSILIERE
IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

118373(R) 21/07/2031 16, 35,
41, 42

STANISLAV SORIN OVIDIU

121421(R) 25/11/2031 35, 43 HOLBAN PETRU DEVIMARK - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

049308(2R) 20/12/2031 29, 30 KUOK OILS & GRAINS PTE
LTD

PETOSEVIC SRL

019370(3R) 24/09/2031 12 BPI Holdings International, Inc. PETOSEVIC SRL

120064(R) 14/11/2031 43 NICU DUMITRESCU WEIZMANN & ARIANA
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

116336(R) 17/05/2031 35, 38,
41

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA
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116936(R) 04/07/2031 35, 37,
38, 41

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

119337(R) 12/12/2031 29, 30 SC ROMPAK SRL

122750(R) 12/08/2031 35, 41 BRATU VIOREL RODALL S.R.L.

118816(R) 12/12/2031 29, 30 SC ROMPAK SRL

051302(2R) 19/10/2031 33, 35,
39

SC PRODALCOM SA SC MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

119970(R) 02/03/2032 2, 16,
35, 42

SC AD LINE SOLUTIONS SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

048244(2R) 07/09/2031 11, 29,
30, 35

AHT COOLING SYSTEMS
GmbH

S.C.P.I. MILCEV BURBEA

118640(R) 07/11/2031 43 SC DON OVIDIU SRL

119651(R) 06/03/2032 3, 14,
18, 24,
25, 26

DENISA RADIAN ALACARTE IP SRL

116337(R) 17/05/2031 35, 38,
41

SC DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

119865(R) 17/01/2032 2 RANGRIZ SRL INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

118197(R) 11/10/2031 3, 5 SC PARAPHARM SRL

118196(R) 11/10/2031 3, 5 SC PARAPHARM SRL

124340(R) 06/03/2032 33 AMB WINE COMPANY SRL COSMOVICI SI ASOCIATII SRL

121728(R) 27/04/2032 9 SC STARBYTE SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

120772(R) 04/04/2032 9, 15 SC ELIT MUSIC SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

142182(R) 11/04/2032 19, 37,
39

SC URBANITO CITY CONCEPT
SRL

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

119331(R) 08/11/2031 29, 35 SC CORVETTE SRL

120934(R) 05/04/2032 19, 37 SC MODULEX GROUP SRL

047026(2R) 05/07/2031 32 GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA

047027(2R) 05/07/2031 30, 32,
35

GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA
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117931(R) 07/10/2031 29, 35,
39

MIRELA ZLOTEA MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

051095(2R) 06/11/2031 29, 30,
32, 33

ION SA COCOA
& CHOCOLATE
MANUFACTURERS

CABINET ENPORA

051181(2R) 06/11/2031 30 ION SA COCOA
& CHOCOLATE
MANUFACTURERS

CABINET ENPORA

048006(2R) 08/10/2031 29, 31 SC EUROPIG SA CABINET INDIVIDUAL
IVANESCU GABRIEL DAN

168488(R) 08/12/2031 35, 41,
43

SC CASA BARAJ SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

168487(R) 08/12/2031 35, 39,
41

SC CASA BARAJ SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

158922(R) 18/11/2031 35 SC INTAX TRADING SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

158923(R) 18/11/2031 35 SC INTAX TRADING SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

141811(R) 06/10/2031 42, 44 ASOCIATIA MEDICILOR
VETERINARI PENTRU
ANIMALE DE COMPANIE

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ

120061(R) 07/10/2031 16, 41 SC ROTAREXIM SA BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

118115(R) 07/10/2031 16, 39 SC ROTAREXIM SA BROJBOIU DUMITRU ADRIAN-
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

119694(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

118228(R) 17/10/2031 3, 5 BENEMEDO SRO SC RODALL SRL

048661(2R) 26/10/2031 25, 35,
39

SC MAGLIERIE CRISTIAN
IMPEX SRL

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

048662(2R) 26/10/2031 25, 35,
39

SC MAGLIERIE CRISTIAN
IMPEX SRL

CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

049366(2R) 07/11/2031 5 UPL Agricultural Solutions
Holdings B.V.

SC PETOSEVIC SRL
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174103(R) 13/07/2031 39 EURO APAVOL SA INTELLEMMI CONSULT SRL

047711(2R) 16/08/2031 32 SC ALCONOR COMPANY SRL

041992A(2R) 21/04/2030 35, 39 CATIA NICULINA RADULESCU
ALAIN LOUIS MICHEL EMILE
BONTE

TUDOR GHEORGHE CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA

118755(R) 08/11/2031 40 SC BERG BANAT SRL ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL

128426(R) 08/09/2031 30, 39 MARIUS IONUT CAZACU

117781(R) 22/09/2031 31 SC PROFIPET COM SRL

117671(R) 15/09/2031 3, 5 SC PROFIPET COM SRL

048654(2R) 25/10/2031 7, 11 STARBUCKS CORPORATION ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121807(R) 04/05/2032 5, 35 G.L. PHARMA GES M.B.H. WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

127404(R) 09/05/2032 38, 39,
45

SC ROMVAL SECURITY
SYSTEM SRL

120463(R) 01/11/2031 14, 35 CHIORAN STELIAN CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH

118561(R) 04/11/2031 25 SC ROWMANIA SRL

121079(R) 05/04/2032 35, 44 SC ADVANCED GENTLE
DENTIST SRL

002597(5R) 22/09/2031 34 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (GERMANY) GMBH

ZMP Intellectual Property SRL

121017(R) 18/04/2032 9, 16,
35, 41,
42, 45

SC AD MEDIA CONSULT SRL S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

143207(R) 07/11/2031 42, 43 MIHALCEA LIVIU

176673(R) 04/11/2031 35, 39 LEMNARU CALIN MARIAN CIPI ALEXANDER POPA

176674(R) 04/11/2031 35 LEMNARU CALIN MARIAN CIPI ALEXANDER POPA

119675(R) 14/02/2032 3, 5 SC ANTIBIOTICE SA

119688(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119687(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119219(R) 14/02/2032 3, 5 SC ANTIBIOTICE SA
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119689(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119220(R) 14/02/2032 3, 5 SC ANTIBIOTICE SA

119677(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119678(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119691(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119695(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119698(R) 14/02/2032 3, 5 SC ANTIBIOTICE SA

119697(R) 14/02/2032 3, 5 SC ANTIBIOTICE SA

119682(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119684(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

002665(5R) 17/11/2031 6, 7, 8,
9

FLOWSERVE MANAGAMENT
COMPANY

ROMINVENT S.A.

119683(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119676(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119692(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

002713(5R) 23/12/2031 5 PFIZER INC CABINET M OPROIU SRL

119686(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119681(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119680(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119693(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119679(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

017821(3R) 24/09/2031 6 NEWCO VALVES LLC PETOSEVIC SRL

122691(R) 05/12/2031 42, 45 ALIANTA NATIONALA
A SINDICATELOR
BUGETARILOR SED LEX

CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ IOANA MANEA

110186(R) 02/06/2030 16, 41 SC EDITURA TREI SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

019318(3R) 29/10/2031 31 FYFFES GROUP LIMITED ROMINVENT S.A.

017941(3R) 07/01/2032 6, 35,
37, 39,
42

SOCIETATEA NATIONALA A
SARII SA

DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
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113782(R) 01/11/2030 39, 40,
43

SC ELGA COMERT SRL

113794(R) 20/10/2030 39, 40,
43

SC ELGA COMERT SRL

113783(R) 01/11/2030 39, 40,
43

SC ELGA COMERT SRL

113785(R) 01/11/2030 39, 40,
43

SC ELGA COMERT SRL

113784(R) 01/11/2030 39, 40,
43

SC ELGA COMERT SRL

113164(R) 20/10/2030 39, 40,
43

SC ELGA COMERT SRL

113793(R) 20/10/2030 39, 40,
43

SC ELGA COMERT SRL

119685(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

051436(2R) 15/11/2031 1, 16 Henkel AG & Co. KGaA DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

053573(2R) 16/11/2031 29, 35,
39, 43

SC AGROELECTRICA SA

048464(2R) 23/11/2031 3, 9,
14, 18,
24, 25,
35, 39

ESPRIT INTERNATIONAL PETOSEVIC S.R.L.

117338(R) 02/09/2031 19, 35 SC BALNIS BRADESTI SRL AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

050583(2R) 26/11/2031 5, 35,
39, 43,
44

SC AGROELECTRICA SA

049009(2R) 21/12/2031 18, 25 BANANA REPUBLIC (ITM) INC. CABINET M OPROIU SRL

052588(2R) 19/03/2032 30, 31 SC MOARA CIBIN SA

048597(2R) 21/11/2031 38, 41 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

050661(2R) 22/04/2032 30 MOARA CIBIN S.A.

118134(R) 26/10/2031 9, 16,
35, 36,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL
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121814(R) 03/11/2031 39, 41,
42, 43,
45

SC HISTRIA
SHIPMANAGEMENT SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

120525(R) 28/10/2031 16, 35,
41

FUNDATIA CALINA ALAN LILIANA CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

050662(2R) 22/04/2032 30 MOARA CIBIN S.A.

056370(2R) 19/10/2031 33 SC PRODALCOM SA SC MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

118926(R) 11/11/2031 3 THE BODY SHOP
INTERNATIONAL LIMITED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

118927(R) 10/11/2031 3 THE BODY SHOP
INTERNATIONAL LIMITED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

118928(R) 10/11/2031 3 THE BODY SHOP
INTERNATIONAL LIMITED

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

118647(R) 22/11/2031 35, 38,
41, 42

Globalmaca Holdings Ltd

122536(R) 14/10/2031 28, 35,
41, 43

SC KG CONSTRUCT SRL DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

122336(R) 08/03/2032 45 CABINET INDIVIDUAL
DE AVOCAT VASS IULIA-
ERZSEBET

056371(2R) 19/10/2031 33 SC PRODALCOM SA SC MILENIUL 3- Agenţia de
Proprietate Industrială S.R.L.

169446(R) 05/09/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

169444(R) 05/09/2031 17 SC BAGGERMAN BV SRL

050938(2R) 07/11/2031 29 PEPSICO INC SC PETOSEVIC SRL

048978(R) 20/11/2021 3, 35,
39

PEPSICO INC PETOSEVIC SRL

118097(R) 07/09/2031 9, 16,
35, 36,
38, 41,
42

CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA S.R.L.

INTELLEMMI CONSULT SRL

048976(2R) 07/11/2031 29, 30 PEPSICO INC PETOSEVIC S.R.L.

049287(2R) 19/11/2031 43 PALAS COM SRL INTELLEMMI CONSULT SRL

118235(R) 17/10/2031 35, 38,
42

SC VITACOM ELECTRONICS
SRL

S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT

119662(R) 22/11/2031 29 SC KAZAL SRL S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT
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117838(R) 19/10/2031 33 BACO BRANDS SRL CABINET ANI FUCIU SRL

118236(R) 04/11/2031 35, 38,
42

SC VITACOM ELECTRONICS
SRL

S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT

120151(R) 06/03/2032 35, 36,
37

MADALINA OLARU AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

119952(R) 22/02/2032 3, 11,
16, 21,
35

SC MERTECOM SRL

119204(R) 16/11/2031 16, 35,
39, 41

EDITURA MAXIM CONCEPT
SRL

121971(R) 01/11/2031 41 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

121970(R) 01/11/2031 41 SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

119528(R) 10/01/2032 9, 35,
42

SC COMPUTER MEDIA ZONE
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

117934(R) 21/10/2031 28, 41 EUGEN GERMAN CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN

119203(R) 16/11/2031 16, 35,
39, 41

EDITURA MAXIM CONCEPT
SRL

119696(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

119690(R) 14/02/2032 5 SC ANTIBIOTICE SA

002712(5R) 23/12/2031 5 PFIZER INC CABINET M. OPROIU SRL

119758(R) 20/01/2032 33 AMB WINE COMPANY SRL Cosmovici și Asociații S.R.L.

052284(2R) 17/01/2032 21, 33 POLMOS ZYRARDOW
SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

123056(R) 14/10/2031 5, 31,
35, 44

SC BIO EDENLINE SRL DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

121420(R) 11/10/2031 35, 43 DORINA CRISAN DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA

116819(R) 14/07/2031 14, 35 ASHER ELGAR
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119901(R) 03/02/2032 35, 41,
42

SC MAGIC ENGINEERING SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

007210(5R) 30/09/2031 30 WM WRIGLEY JR COMPANY PETOSEVIC S.R.L.

119280(R) 21/12/2031 2, 19,
35, 37

SC CESAL SA CABINET INDIVIDUAL
NEACSU CARMEN
AUGUSTINA

122526(R) 02/02/2032 10 JOHNSON & JOHNSON
SURGICAL VISION, INC.

ROMINVENT S.A.

120108(R) 23/01/2032 9, 11,
35, 37,
39

SC BRACON GRUP SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

120429(R) 20/03/2032 25 RACHIERU ALINA OANA NOMENIUS SRL

119517(R) 12/12/2031 41 ADRIAN - TUDOR MOROIANU
- GEAMĂN

120456(R) 20/07/2031 35, 36,
38, 41

SC RENTROP & STRATON
- GRUP DE EDITURĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
SRL

INTELLEXIS SRL

118832(R) 19/12/2031 16, 35,
36, 41,
42, 45

UPLR UNIUNEA PROFESIILOR
LIBERALE DIN ROMANIA

CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA

048203(2R) 02/08/2031 38 SC RENTROP & STRATON
- GRUP DE EDITURĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
SRL

INTELLEXIS SRL

118445(R) 20/12/2031 33 SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

118838(R) 20/12/2031 33 SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

048281(2R) 02/08/2031 38 SC RENTROP & STRATON
- GRUP DE EDITURĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
SRL

INTELLEXIS SRL

120716(R) 20/04/2032 35, 44 MEDASSO CONSULT SRL

048201(2R) 02/08/2031 38 SC RENTROP & STRATON
- GRUP DE EDITURĂ ŞI
CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
SRL

INTELLEXIS SRL

120159(R) 29/03/2032 5 SC DIALAB SOLUTIONS SRL
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

118022(R) 20/10/2031 19 SC SOMACO GRUP
PREFABRICATE SRL

119210(R) 02/12/2031 30 SC TUAL FAST CHANCE ' 98
SRL

CABINET AVOCAT
ALEXANDER POPA

123733(R) 10/01/2032 41 Discovery Communications, LLC ROMINVENT S.A.

118904(R) 21/12/2031 36, 39 SC IMPULS LEASING
ROMANIA IFN SA

118905(R) 21/12/2031 36, 39 SC IMPULS LEASING
ROMANIA IFN SA

119628(R) 19/12/2031 33 SC ALCOVIN SRL

122000(R) 05/12/2031 3, 9,
16, 21,
35

SC GREEN IDEAS GROUP
MTC SRL

DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L

118494(R) 16/11/2031 33 SC SAB RADAUTI SA

050112(2R) 05/12/2031 1, 5,
33, 35,
39

SC SAB RADAUTI SA

017544(3R) 30/08/2031 12, 35,
37, 42

SC ROMBAT SA

118797(R) 28/11/2031 35 ECS RETAIL PARK S.R.L.

118780(R) 24/11/2031 25, 35,
39

SC GOTIC SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

007294(5R) 30/10/2031 6, 21 CNA HOLDINGS LLC ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

118021(R) 20/10/2031 19 SC SOMACO GRUP
PREFABRICATE SRL (FOSTA
SC SONRISO INVESTMENTS
SRL)

122530(R) 31/10/2031 16, 35,
36, 41

Teach For All, INC. CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

138923(R) 24/11/2031 41 ASOCIAŢIA ROZA
VÂNTURILOR

Protopopescu & Partners
Cabinet de Proprietate
Industrială

119742(R) 24/11/2031 31, 35,
41

SC MTP INVEST SRL ENACHE IP PARTNERS SRL
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Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

124921(R) 06/12/2031 43 SC MERIDIAN TURISM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

019516(3R) 05/12/2031 3 ESTEE LAUDER COSMETICS
LTD.,

ROMINVENT S.A.

126189(R) 05/07/2031 45 DISCRET SECURITY SYSTEM
SRL

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

119868(R) 19/01/2032 35, 41 TOPAL DMITRII

119213(R) 20/12/2031 33 SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

119451(R) 19/10/2031 33, 35,
39, 41,
43

SC MURFATLAR ROMANIA SA

050840(2R) 07/11/2031 33, 35,
39

SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

121811(R) 20/12/2031 33 SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

119150(R) 20/12/2031 33 SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

118837(R) 20/12/2031 33 SC MURFATLAR ROMÂNIA SA

053578(2R) 20/08/2031 35, 39 SC MURFATLAR ROMANIA SA

049777(2R) 20/08/2031 33, 39 SC MURFATLAR ROMANIA SA

002677(3R) 05/12/2031 9 NIPPON DENKI KABUSHIKI
KAISHA DBA NEC
CORPORATION

119985(R) 13/03/2032 12, 28 SC JUGUAR IMP SRL

124867(R) 01/11/2031 6, 19,
37, 42,
45

KIEVAN INVESTMENTS
LIMITED

FRISCH & PARTNERS SRL

118906(R) 22/12/2031 25 SC YOKKO FASHION SRL

119849(R) 22/12/2031 25, 35 SC YOKKO FASHION SRL

117005(R) 11/04/2031 29, 30 SC SCANDIA ROMANA SA

120465(R) 08/11/2031 9 MELODY AUDIO
INTERNATIONAL

SC RODALL SRL

120464(R) 08/11/2031 9 MELODY AUDIO
INTERNATIONAL

SC RODALL SRL

049201(2R) 18/12/2031 4 SHELL BRANDS
INTERNATIONAL AG

ROMINVENT S.A.
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase

M 2021 03049 14/04/2021 PROPOLFRESH ROMVAC COMPANY
SA, ŞOS. CENTURII
NR. 7, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ROMANIA

M 2012 00677 02/02/2012 145154 CAMINUL THE NOVA GROUP
INVESTMENTS
PRESS SRL, STRADA
VALSANESTI,
NR. 1, CLADIREA
ADMINISTRATIVA,
BIROU NR. 3,
ETAJ P, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 07832 29/10/2021 neo Golden Tobacco BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, STR. GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE
PLACE, GREATER
LONDON, WC2R 2PG,
GLASGOW, MAREA
BRITANIE

038630 06/03/1996 025077 ACADEMIA
CATAVENCU

THE NOVA GROUP
INVESTMENTS
PRESS SRL, STRADA
VALSANESTI,
NR. 1, CLADIREA
ADMINISTRATIVA,
BIROU NR. 3,
ETAJ P, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 06714 16/09/2021 TUDOR MOTORS TUDOR BĂLEANU,
STR. DRUBETA NR. 
97, BL.A1, AP.3, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2021 04773 18/06/2021 TIMBERTEC AKTIV-POWER S.R.L.,
ȘOSEAIA BUCURESTI-
URZICENI NR.38A,
ETAJ 1, CAMERA 16, 
JUDEȚUL ILFOV,
AFUMAȚI, 077010,
ILFOV, ROMANIA
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 08174 12/11/2021 TMAC MEGANE EXPERT

SRL, STR.
VSITIERNICUL
STAVRINOS NR
17, BL. 56, SC. A,
AP 5, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

M 2009 03065 16/04/2009 103605 România liberă zi de zi
de folos

THE NOVA GROUP
INVESTMENTS
PRESS SRL, STRADA
VALSANESTI,
NR. 1, CLADIREA
ADMINISTRATIVA,
BIROU NR. 3,
ETAJ P, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

055498 25/08/1999 042800 DOMUS THE NOVA GROUP
INVESTMENTS
PRESS SRL, STRADA
VALSANESTI,
NR. 1, CLADIREA
ADMINISTRATIVA,
BIROU NR. 3,
ETAJ P, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2012 00464 26/01/2012 145921 Casa Mea
CONSTRUIEŞTE
CASA VISURILOR
TALE! CEA MAI
VÂNDUTĂ REVISTĂ
GLOSSY HOME &
DECO

THE NOVA GROUP
INVESTMENTS
PRESS SRL, STRADA
VALSANESTI,
NR. 1, CLADIREA
ADMINISTRATIVA,
BIROU NR. 3,
ETAJ P, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2012 00755 07/02/2012 148811 Planul casei mele THE NOVA GROUP
INVESTMENTS
PRESS SRL, STRADA
VALSANESTI,
NR. 1, CLADIREA
ADMINISTRATIVA,
BIROU NR. 3,
ETAJ P, SECTOR
3, BUCURESTI,
ROMANIA
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M 2021 07740 26/10/2021 JOYON JOYON

ELECTRONICS
SRL, STR. IONITA
CEGAN, NR. 7, BLOC
P25A, AP. 1, SECTOR
5, BUCURESTI,
ROMANIA

M 2021 02730 03/04/2021 PIZZA & GRILL
NAPOLEON

INPA FASHION SRL,
STR. ZAVOIULUI
NR. 18, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, 200220,
DOLJ, ROMANIA

M 2021 04914 25/06/2021 CHATBOT FELICIA SC EDENRED
ROMANIA SRL, BD.
ŞERBAN VODĂ NR.
133, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040205,
ROMANIA

M 2021 07079 01/10/2021 nomad PRIVATELLA SRL,
STR. ZORILOR NR.
11, JUDETUL ILFOV,
COMUNA VIDRA, SAT
CRETESTI, ILFOV,
ROMANIA
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Tabel al mărcilor limitate la cererea titularului

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2011 02225 /
119593

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

INTESA SANPAOLO S.P.A. 08/2012 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
licitare, investigaţii privind afacerile, cercetări
privind afacerile, agenţii de informaţii
comerciale, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori (magazin de consiliere
pentru consumatori), prognoze economice,
agenţii de import-export, studii de marketing,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alteafaceri), relaţii publice, închirierea de
material publicitar, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, căutarea de sponsorizări.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare., strângerea de
fonduri caritabile, depozite de valori, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, consultanţă în asigurări,
oferirea de informaţii în domeniul asigurărilor,
organizarea colectelor monetare, servicii de
depozite sigure pentru valori.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, rezervarea locurilor pentru

35 - modificată
36 - modificată
41 - modificată
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publicare
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spectacole, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, servicii depunere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
publicarea cărţilor, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
servicii de agenţie de bilete (divertisment),
traducere, interpretarea în limbajului semnelor.

M 2015 00710 /
137732

WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

SC PRO WASH DETAILING
SRL

08/2015 35 - Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusive publiciatea online în retele informatice,
servicii de marketing, publiciate și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru biciclete, regruparea în avantajul
terților a becurilor, bicicletelor, brelocurilor,
încarcatoarelor, încărcătoarelor de baterii
pentru telefoane, încărcătoarelor USB adaptate
pentru priza brichetei auto, cablurilor telefonice,
cablurilor USB, cablurilor de telecomunicații,
bateriilor externe, pieselor si accesoriilor pentru
aparate de comunicații, acumulatorilor, jantelor,
lubrifiantilor, lavetelor impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, soluțiilor

35 -
neschimbată
37 -
neschimbată
38 -
neschimbată
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publicare
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M 2016 01638 /
143819

SC DAB AUTO SERV SRL 08/2016 35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37 - Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

35 -
neschimbată
37 -
neschimbată
39 -
neschimbată

M 2020 00656 /
168460

STELIAN STEFAN STEKER 08/2020 35 - Servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea
globală de calculatoare, servicii de informații

35 -
neschimbată

de stergere, întreținere și curățare a mașinilor,
ustensilelor de uz menajer pentru curățat,
periilor și materialelor pentru perii, cârpelor
de curățat din microfibre, lavetelor de spălat
vase, cârpelor de curățat, cârpelor pentru
curățare, cârpelor pentru lustruit, materialelor
pentru lustruire (cârpe), pulverizatoarelor,
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping
37 - Construcții, reparații, servicii de instalații,
întreținerea de piese și accesorii pentru
autovehicule terestre comerciale, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor,
curățare și reparații de articole din piele,
curățare și spălare a autovehiculelor,
tinichigerie, remodelări, renovări, revizii și
reparații de iahturi și bănci.
38 - Telecomunicaţii.
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publicare
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comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusivpubliciatea online în retele informatice,
servicii de marketing, publiciate și promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
accesorii pentru automobile, biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru biciclete, regruparea ân avantajul
terților a becurilor, bicicletelor, brelocurilor,
încarcatoarelor, încărcătoarelor de baterii
pentru telefoane, încărcătoarelor USB adaptate
pentru priza brichetei auto, cablurilor telefonice,
cablurilor USB, cablurilor de telecomunicații,
bateriilor externe, pieselor si accesoriilor pentru
aparate de comunicații, acumulatorilor, jantelor,
lubrifiantilor, lavetelor impregnate cu preparate
pentru lustruire, destinate curățeniei, soluțiilor
de stergere, întreținere și curățare a mașinilor,
ustensilelor de uz menajer pentru curățat,
periilor și materialelor pentru perii, cârpelor
de curățat din microfibre, lavetelor de spălat
vase, cârpelor de curățat, cârpelor pentru
curățare, cârpelor pentru lustruit, materialelor
pentru lustruire (cârpe), pulverizatoarelor,
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
37 - Construcții, reparații, servicii de instalații,
întreținerea de piese și accesorii pentru

37 -
neschimbată
38 -
neschimbată
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Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare
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autovehicule terestre comerciale, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor,
curățare și reparații de articole din piele,
curățare și spălare a autovehiculelor,
tinichigerie, remodelări, renovări, revizii și
reparații de iahturi și bănci.
38 - Servicii de telecomunicații.

M 2020 07230 / NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ

AGROPAN IMPEX SRL 30 - Pâine.
35 - Servicii de publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ exclusiv în legătură cu pâine.

30 -
neschimbată
35 -
neschimbată

M 2020 07767 / CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA

SC GRUP SIMEX SRL 6 - Coloane publicitare din metal, aliaje din
metale comune, plăci de ancorare, plăci de
fundaţie, ancore cu excepția celor automate,
oţel cornier, embleme metalice pentru vehicule,
balustrade din metal, benzi metalice pentru
legare, benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, sârmă ghimpată, bare pentru
balustradele metalice, coşuri metalice, şuruburi
metalice pentru prinderea cablurilo, legături
metalice, bolţuri metalice, bolţuri, plate metalice,
închizători metalice pentru cutii, colţare metalice
pentru construcţii, colţare metalice pentru
mobilă, aliaje de sudură, bare de oţel tras
la rece, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii,
transportabile, din metal, construcţii din metal,
cabluri metalice, neelectrice, lanţuri pentru
vite, lanţuri metalice, lăzi metalice/containere
metalice, cornişe metalice, opritoare metalice

6 -
neschimbată
7 -
neschimbată
8 -
neschimbată
35 - ștearsă
37 - modificată
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depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

pentru uşi, mânere metalice pentru uşi, tăblii
metalice pentru uşi, zăvoare metalice pentru
uşi, bare de metal trase la rece si lustruite,
grătare metalice, bolţuri cu ochi/şuruburi cu
inel, fitinguri metalice pentru ferestre, fitinguri
metalice pentru construcţii, matriţe metalice de
turnătorie, cadre metalice pentru construcţii,
porţi metalice, grătare metalice/grilaje metalice,
balamale metalice, cârlige (feronerie), numere
metalice pentru case, neluminoase, grilaje din
fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
încuietori metalice, zăvoare metalice, zăbrele
metalice/gratii metalice, cutii poştale metalice,
piuliţe metalice, stâlpi metalici de gard, scripeţi
metalici, alţii decât cei pentru maşini, glisiere
metalice pentru uşi glisante, lanţuri de siguranţă
din metal, închizători metalice pentru fixarea
ferestrei, şuruburi metalice, foi şi plăci metalice,
plăci metalice pentru construcţii, aliaje din oţel,
sârmă din oţel, stâlpi de oţel, table din oţel,
ţevi din oţel/tuburi din oţel, construcţii din oţel,
opritoare metalice, cutii de scule din metal,
goale, dulapuri pentru scule din metal, goale,
elemente de fixare metalice de pereteplacări
metalice pentru pereţi utilizate în construcții,
plăci metalice de căptuşit pereți, şaibe metalice,
opritoare metalice pentru ferestre, elemente
metalice pentru fixarea ferestrelor, cadre
metalice pentru ferestre, sârmă din metal
comun, sârmă din aliaje metalice comune, cu
excepţia firelor fuzibile.
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7 - Utilaje agricole, plăci (componente
ale maşinilor)/plăci de zăvorâre, rulmenţi
(componente ale maşinilor), rulmenţi pentru
arborii de transmisie, capote metalice
(componente ale maşinilor)/apărătoare
(componente)/capace de protecţie (componente
ale maşinilor), unelte de mână, altele decât cele
acţionate manual, carcase (componente ale
maşinilor), matriţe (componente ale maşinilor)
şurubelniţe, electrice.
8 - Ustensile abrazive (ustensile de mână),
ustensile agricole, acţionate manual, ustensile
pentru ascuţirea lamelor, lame pentru rindele,
lame (unelte de mână), maşini de găurit, unelte
pentru tăiat (unelte de mână), săpătoare (unelte
de mână), unelte pentru grădină, acţionate
manual, ciocane (unelte de mână), unelte de
perforare (unelte de mână), rindele (unelte de
mână), patenţi, fiare de polizat (unelte pentru
lustruit)/unelte de fier pentru lustruit, unelte de
ştanţare (unelte de mână)/ştanţe (unelte de
mână), instrumente de şlefuit.
37 - Servicii de construcţie metalice şi piese
ştanţate, vopsire, inferioară şi exterioară
a clădirilor industriale şi civile, servicii de
electricieni în construcţii industriale şi civile,
protecţie anticorozivă în construcţii industriale şi
civile.

M 2020 08531 / CABINET PI ALECU BOGDAN EURO UNELTE TRADING SRL 8 - Unelte agricole pentru ridicat (cricuri
acţionate manual), unelte agricole manuale şi
instrumente pentru tratarea materialelor din
domeniul agricol şi pentru construcţie, reparaţie

8 - modificată
35 - modificată
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şi întreţinere din domeniul agricol, tacâmuri,
cuţite de bucătărie şi ustensile de tăiat de
bucătărie, arme ascuţie şi contondente, cu
excepţia armelor de foc.
35 - Asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, administrarea vânzărilor, toate
serviciile menţionate, cu excepţia celor în
legătură cu maşini, motociclete, biciclete şi ski-
jet-uri.

M 2020 09156 / APPELLO BRANDS SRL GAMA CONSTRUCT SRL 35 - servicii de cumpărare şi vânzare de bunuri
imobiliare, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare proprii, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, regruparea în avantajul terţilor a
caselor, vilelor şi apartamentelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, realizare
de târguri comerciale, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții
36 - asigurarea finanțării pentru proiecte
de construcții, servicii de asigurare pentru
industria construcțiilor, servicii de gestiune

35 - modificată
36 - modificată
37 -
neschimbată
39 - modificată
42 - modificată
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imobiliară pentru construcții comerciale,
servicii de planificare financiară privind
proiectele de construcții, întocmire de rapoarte
financiare referitoare la proiecte de construcții,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru operații de construcții,
asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
colectare de impozite pe clădiri comerciale,
gestiune financiară a proiectelor de clădiri,
agenții sau brokeraj de închiriere de clădiri,
finanțare de proiecte de renovare de clădiri,
furnizare de informa ții privind închirierea de
clădiri, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clă dirile, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), gestionarea
portofoliilor de proprietăți, estimări de proprietăți
imobiliare, asigurări pentru deținătorii de
proprietăți, consultanță privind investițiile
rezidențiale, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă
37 - Curățarea zonelor industriale, servicii
de construcție de proprietăți industriale,
instalare de complexe industriale, servicii
de curățare industrială, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere,
servicii de construcţii civile, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcţii de șosele,
servicii de construcţii de străzi, servicii de
construcţii de terase, edificare construcții
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prefabricate, consultații pentru construcții,
demolări de construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de reparații în construcții,
servicii de reparații de construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
clădiri și construcții subacvatice, servicii de
construcţii de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului
pentru construcții, amenajare de terenuri
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, lucrări de etanșeizare (construcții),
servicii de construcţii pentru infrastructura
aeronautică, curățarea terenurilor pentru
construcții, servicii de construcţii civile privind
irigațiile, demolare de construcții civile, servicii
de construcții civile, servicii de construcţii de
clădiri rezidențiale, servicii de construcţii de
clădiri comerciale, servicii de construcţii de
infrastructură energetică, servicii de construcţii
de clădiri instituționale, servicii de construcţii
pe uscat (onshore), servicii de construcţii de
infrastructură civilă, informații în domeniul
construcțiilor, supervizarea construcțiilor
pe șantier, servicii de construcții de clădiri,
informații în materie de construcții, servicii de
construcţii de conducte pentru prospecțiune,
închirieri de utilaje pentru construcții, lucrări de
reparații în construcții, servicii de construcţii de
platforme pentru prospecțiune, supraveghere
a lucrărilor de construcții, servicii de construcţii
de diguri sparge-val, servicii de construcţii
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și demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare de
schele pentru construcții, servicii de construcţii
pe platforme maritime (offshore), servicii de
construcţii, instalații și reparații subacvatice,
servicii de management în construcții, servicii
de construcţii și reparații de clădiri, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), instalare de
schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, repararea construcțiilor
deteriorate de păsări, închiriere de echipamente
de construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), servicii de construcţii de
clădiri rezidențiale și comerciale, instalare de
elemente fabricate de construcții, servicii de
construcții de structuri temporare, realizarea
de construcții cu caracter industrial, servicii de
construcţii de instalații de încălzire geotermală,
ridicare de construcții structurale din oțel,
executare de cofraje pentru construcții civile,
servicii de construcţii de instalații de energie
geotermală, instalare de schele pentru
construcții civile, servicii de construcţii de
instalații de stocare subterană, instalare de
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elemente prefabricate pentru construcții, servicii
de construcţii de drumuri pe bază de comandă,
servicii de construcţii de poduri pe bază de
comandă, informații privind închirierea de
echipament pentru construcții, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor
de construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de construcţii de fabrici
pe bază de comandă, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcţii
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
servicii de construcţii de instalații comunitare
de încălzire geotermală, sudură de structuri din
oțel pentru construcții, servicii de binefacere
în materie de construcții, servicii de construcţii
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcţii de case pe bază de comandă,
eliminarea molozului din clădiri (servicii de
construcții), instalare de structuri de construcții
cu sticlă, transport cu troliul de clădiri și
construcții, lucrăride construcții subterane legate
de instalații sanitare, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, servicii de
ridicare mecanică pentru industria construcțiilor,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, lucrări de construcții subterane legate
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de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
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închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul
de mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de constucţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere
de proprietăţi, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
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întreținerea clădirilor, servicii de constucţie de
clădiri, servicii de construcţie de fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, servicii de reparații
de clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii
de construcţii de clădiri nstituționale, servicii
de construcţii de clădiri comerciale, servicii de
construcţii de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii de reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, servicii de
constucţie de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, servicii de reparații și renovări de
clădiri, servicii de redecorare de clădiri, servicii
de construcţii și reparații de clădiri, lucrări
de reparații la clădiri, servicii de renovare
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pentru clădiri, servicii de construcţii și demolări
de clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură,
dezinfectarea clădirilor împotriva infestării
bacteriene, servicii de renovare a clădirilor,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
servicii de spălare a clădirilor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii de
construcţii de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de combatere a dăunătorilor cu privire
la clădiri, curățare interioară și exterioară
de clădiri, construirea de clădiri destinate
procesului educativ, montare de clădiri și
structuri prefabricate, servicii consultative privind
demolarea de clădiri, reparare și întreținere de
clădiri rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare a
clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, servicii de constucţie de clădiri
pe bază de comandă, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, aplicarea de vopsea de
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protecție pe clădiri, servicii de informații privind
construcția de clădiri, instalare de sisteme de
izolare pentru clădiri, servicii de consultanță
privind reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
servicii de constucţie de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare de
panouri colorate pe fațadele clădirilor, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de constucţie de proprietăți, întreținere
de proprietăți, renovare de proprietăți, servicii
de constucţie de proprietăți industriale, servicii
de constucţie de proprietăți rezidențiale, servicii
de constucţie de proprietăți comerciale, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, informaţii în domeniul construcţiilor,
servicii de construcţii de standuri comerciale
şi magazine, închiriere de echipament de
construcţii (maşini de şantier), servicii făcute
de antreprenori în construcţii, servicii făcute de
persoane sau de organizaţii care se ocupă de
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restaurarea de obiecte, servicii specializate în
domeniul construcţiei, cum ar fi cele de prestate
de zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, servicii de constucţie
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
curățarea clădirilor rezidențiale, servicii de
constucţie de proprietăți rezidențiale, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de școli,
servicii de constucţie de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare pentru
turism, servicii de tâmplărie (reparații), servicii
de reparații de plafoane, reparații de tapițerie,
sudură pentru reparații, reparații de construcții,
reparații în construcții, servicii de tapițerie și
reparații pentru vehicule, reparații de sisteme
de protecție împotriva soarelui, întreținere și
reparații de instalații de stocare, servicii de
reparații și întreținere la înălțime, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
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industriale, servicii de constucţie de sere, servicii
de constucţie de florării (sere) și de sere, servicii
de constucţie de sere (montare și închidere cu
geamuri), montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare de
geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși și
în sere, instalarea acoperișurilor, instalare de
împrejmuiri, instalare de plafoane, instalare
de corturi, instalare de materiale izolatoare,
instalare de acoperișuri culisante, instalare de
împrejmuiri temporare, servicii de constucţie de
pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, montarea de protecție ignifugă activă,
montarea de protecție ignifugă pasivă.
39 - Prestare de servicii de parcuri de auto
și parcări, logistică de transport, ambalarea
mărfurilor, ambalarea produselor, ambalare
de alimente, servicii de ambalare, ambalare
de produse alimentare, servicii de ambalare,
împachetare și ambalare de bunuri, servicii de
împachetare și ambalare, ambalare de produse
în containere, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, servicii
de consiliere privind ambalarea produselor,
furnizare de informații despre închirierea
de mașini și aparate pentru ambalare sau
împachetare, ambalare de articole pe bază
de comandă și specificații ale altor persoane,
subdivizarea și reambalarea bunurilor, servicii
de descărcare și reambalare, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de livrare, livrarea de mărfuri, livrare
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rapidă de mărfuri, livrare pe cale rutieră, servicii
de livrare a alimentelor, livrare de alimente
de către restaurante, livrare de mărfuri pe
cale rutieră, colectare, transport și livrare
de produse, servicii de distribuție de mărfuri
paletizate, servicii de etichetare, depozitare de
pachete, depozitare de alimente, depozitare
de cosmetice, depozitare de colete, servicii de
depozitare, depozitare de mobilier, depozitare
de produse, depozitare de bagaje, depozitare
de băuturi, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de produse agricole, depozitare
refrigerată de bunuri, depozitare de elemente
componente, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare temporară de livrări, informații în
domeniul depozitării, închirieri de instalații de
depozitare, închirieri de unități de depozitare,
depozitare de produse în tranzit, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare
de marfă înainte de transport, servicii de
depozitare de alimente congelate, furnizare
de instalații de depozitare refrigerată, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de spații de stocare în depozite,
servicii de păstrare pentru depozitare la rece,
servicii de depozitare și păstrare în magazii,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de informare referitoare la depozitarea
congelată, închiriere de paleți și containere
pentru depozitarea produselor, furnizare
de informații despre închirierea de spații de
depozitare, prestare de servicii și furnizare
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de instalații pentru depozitare, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
închiriere de vehicule, închirierea de camioane,
închiriere de vehicule rutiere, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de spații pentru
stocare, închiriere de mașini de ambalat,
închiriere de lăzi pentru depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, închiriere de
congelatoare pentru uz comercial, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, transport frigorific de
mărfuri congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii de
îmbuteliere, închirierea de maşini, transportul
cu maşina, parcarea de maşini, depozitare de
bagaje, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, însoţirea
turiştilor (transport), livrarea de flori, transportul
de mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor
de valoare, tractarea, ambalarea bunurilor,
livrarea de colete, depozitarea de bunuri,
depozitare / înmagazinare, furnizarea de
informatii cu privire la serviciile de depozitare,
închirierea containerelor de depozitare,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie (privind transportul),
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descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, ransport
articole de îmbrăcăminte, depozitarea articolelor
de îmbrăcăminte, transport de bunuri, transport
de colete in 24h, ambalare de marfa, informatii
privind transportul, transport prin curier.
42 - analiza comportamentului structural al
materialelor de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, proiectare de
construcții, elaborare de planuri (construcții),
estimarea devizelor în construcții, realizarea
de planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
construcții efectuarea de planuri pentru, testare
geologică de loturi de construcții, servicii de
cercetare în domeniul construcțiilor, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare în domeniul construcțiilor
navale, cercetare tehnologică pentru industria
construcțiilor de clădiri, măsurători de mediu în
cadrul structurilor de construcții civile, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, realizare
de studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare asistată
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de calculator pentru proiecte de construcții,
proiectare de planuri de construcții pentru
spații de recreere (agrement), cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, monitorizare de evenimente
care influențează mediul din structuri de
construcții civile, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, proiectare de clădiri, monitorizarea
structurii clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design de clădiri de birouri, proiectare (design)
pentru extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru îngrijirea
sănătății, proiectare de clădiri cu atmosferă
controlată, servicii pentru designul de clădiri
industriale, cercetare în domeniul construcțiilor
de clădiri, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, servicii de proiectare
pentru interiorul clădirilor, monitorizarea
activităților care influențează mediul în clădiri,
consultanță profesională privind eficiența
energetică în clădiri, cercetare tehnologică
pentru industria construcțiilor de clădiri, servicii
de proiectare pentru interioarele de clădiri,
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de clădiri, măsurarea condițiilor
de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea calității
proprietăților imobiliare, servicii de design
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al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale.

M 2021 00117 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

TARGET NETWORK SRL 35 - Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, publicitate, inclusiv promovarea
vânzării de produse şi servicii pentru terţi prin
transmiterea de material publicitar şi difuzarea
de mesaje publicitare prin reţele informatice,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare, servicii
de informaţii comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, promovarea vânzării la produselor
şi/sau servicii ale terţilor pe un site şi/sau
un portal de internet, publicitate, inclusiv
promovare aferentă vânzării de articole si
servicii pentru terti, prin transmiterea materialului
publicitar si difuzarea mesajelor publicitare
prin retelele informatice, publicitate la serviciile
altor vânzători, permiţând clienţilor să vadă
şi să compare comod produsele şi serviciile
acelor vânzători, studii de piata, analize de
piaţă, publicitate directă prin poştă, servicii
de promovare, publicitate, organizarea şi
coordonarea de spectacole comerciale în

35 - modificată
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scopuri de afaceri comerciale sau publicitare,
informaţii şi asistenţă privind furnizarea şi
promovarea mărfurilor şi serviciilor şi alegerea şi
prezentarea produselor, furnizare de informaţii
şi consiliere potenţialilor cumpărători de mărfuri,
bunuri şi servicii, informaţii pentru afaceri,
informaţii comerciale furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
gestiunea afacerilor de comerţ cu amănuntul
pentru terţi, prezentare de bunuri în mijloace de
comunicare, pentru vânzări, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianţii cu amănuntul, servicii de
informare, consiliere şi consultanţă cu privire
la toate serviciile menţionate mai sus, servicii
de relaţii cu publicul, servicii de informare în
legătură cu achiziţionarea online, furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii, servicii de consultanţă, şi
anume, consultare creativă şi strategică privind
dezvoltarea şi producerea de campanii de
marketing pentru terţi, prelucrare de comenzi
de case de expediţie, publicitate şi marketing
cu privire la pagini comerciale web on-line,
prelucrare de date, compilare de date în baze de
date electronice, sistematizarea informaţiilor în
fişiere electronice, regruparea, în folosul terţilor,
a unei game variate de furnizori de servicii,
permiţându-le clienţilor să vadă şi să aleagă
comod respectivele servicii ale furnizorilor prin
intermediul telecomunicaţiilor, servicii de lanţ de
magazine, servicii de agenţii de import-export,
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închirierea de timp şi spaţiu de publicitate în
mediile de comunicare, furnizarea de spatii
pe site-uri în scopul de a face reclamă pentru
bunuri şi servicii, publicarea textelor publicitare
online, prezentarea produselor în toate
mediile de comunicare, în scopul vânzării cu
amănuntul şi/sau cu ridicata, servicii de achiziţii,
inclusiv asigurarea pentru alţii a unor surse
de aprovizionare şi a condiţiilor de cumpărare
pentru diverse bunuri şi servicii, gestionarea
afacerilor pentru terţi, inclusiv, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale, organizarea
de contracte pentru cumpărarea şi vânzarea
de bunuri şi servicii şi furnizarea de informaţii
despre preţurile bunurilor şi serviciilor, furnizori
şi afaceri, servicii informatice care furnizează
acces la informaţii prin intermediul reţelelor
de calculatoare referitoare la companii, toate
cele menţionate anterior nu pentru sau în
legătură cu serviciile bancare şi/sau financiare,
managementul resurselor umane, sistemele de
sugestie a angajaților sau managementul ideilor
și/sau informațiilor.

M 2021 00343 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

SC ELIS PAVAJE SRL 19 - pavaje prefabricate
37 - Montare, întreţinere şi reparaţii de pavaje
prefabricate, servicii de contractare pentru
realizarea de pavaje prefabricate.

19 - modificată
37 - modificată

M 2021 02627 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

CORNELIU-EUGEN GAIȚĂ 30 - semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, alimente
preparate pe bază de tăieței, aperitive (tartine),
baghete umplute, baozi (chifle umplute), biscuiți

30 - modificată
35 -
neschimbată
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de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți cu
brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, clătite, covrigei,
gustări din porumb, gustări pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de porumb, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, batoane de cereale și batoane
energizante, biscuiți crocanți, brioșe cu fructe,
cozonaci, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pâine, produse de brutărie,
spume, baghete, chifle, biscuiți, deserturi
preparate (produse de patiserie), fursecuri,
napolitane, patiserie, tarte, sufleuri, produse
de patiserie care conțin fructe, batoane dulci,
batoane de cereale, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de
dospire, cereale pentru micul dejun, terci și
griș, făină, alimente preparate din porumb,
alimente preparate din ovăz, alimente preparate
din cereale, cereale pentru mic dejun cald,
drojdie, aluat, aluat de pâine, amestecuri de
aluat, amestecuri de pizza, amestecuri de
patiserie, amestecuri gata pregătite pentru copt,
amestecuri pentru pâine, biscotti, biscuiți micști,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie)
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35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, afișaj, campanii de
marketing, căutare de sponsorizare, concepere
de broșuri publicitare, concepere de logouri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, lipirea de afișe
publicitare, întocmire de reclame, plasare de
reclame, organizarea de publicitate, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
de lansări de produse, organizare și plasare de
reclame, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, promovarea comercială,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea desenelor altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și
asocia produsele și serviciile cu programe de
premiere, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
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sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, servicii de marketing,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
servicii de promovare, servicii de publicitate,
servicii de relații cu publicul, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, decorarea
vitrinelor, demonstrație de vânzare (pentru terți),
organizare de demonstrații în scopuri publicitare,
organizare de demonstrații comerciale,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, organizarea de prezentări în scopuri
publicitare, prezentare de produse, servicii de
expoziție pentru marfă, servicii de expunere
comercială de mărfuri, servicii de publicitate
prin afișarea de reclame pe baloane, organizare
de expoziții comerciale, organizare de târguri
comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
realizare de târguri comerciale, servicii de
administrare a expozițiilor comerciale, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, difuzare de
anunțuri, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de materiale publicitare, distribuție
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de mostre, distribuire de pliante publicitare,
distribuire de materiale publicitare, difuzare
de materiale publicitare, publicitate directă
prin poștă, publicitate prin corespondență,
administrarea vânzărilor, intermediere de
contracte (pentru terți), vânzare prin licitație
publică, servicii administrative pentru preluarea
comenzilor, servicii de achiziții, servicii de
comenzi online, servicii de club de cărți cu
vânzarea cu amănuntul de cărți membrilor săi,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică digitală descărcabilă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică și filme
descărcabile și preînregistrate, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
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de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu căni și pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente muzicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fișiere de muzică
descărcabile, organizare de licitații pe internet,
organizare de vânzări prin licitație, organizarea
și coordonarea de licitații, închiriere de automate
de vânzare, administrarea resurselor umane
și servicii de recrutare, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii de
consultanță în afaceri, management de afaceri
comerciale, contabilitate și audit, administrarea
afacerilor, abonamente la ziare, administrație
comercială, evidență contabilă, facturare,
întocmire de facturi, organizare de prezentări în
scopuri comerciale, organizare de prezentări în
scop mercantil, organizare de prezentări cu scop
comercial, prelucrare de date, sistematizare
și management, colectare de date, servicii de
gestionare a datelor, analiză comercială, servicii
de informare și cercetare de piață, consultanță
în afaceri, consultanță în organizarea afacerilor,
studii de piață, închiriere de mașini și aparate de
birou.

M 2021 02627 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API

CORNELIU-EUGEN GAIȚĂ 30 - Smințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, alimente
preparate pe bază de tăieței, aperitive (tartine),
baghete umplute, baozi (chifle umplute), biscuiți

30 -
neschimbată
35 - modificată
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de orez, blaturi de pizza, biscuiți umpluți cu
brânză, biscuiți cu aromă de carne, biscuiți
crocanți din cereale, brioșe, clătite, covrigei,
gustări din porumb, gustări pe bază de cereale,
gustări sărate pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de porumb, pizza, plăcinte,
produse de patiserie aromate, produse de
patiserie din legume și carne, produse snacks
preparate pe bază de porumb, rulouri umplute,
sandvișuri, snack-uri preparate din făină de
cartofi, preparate aromatice pentru produse
de patiserie, batoane de cereale și batoane
energizante, biscuiți crocanți, brioșe cu fructe,
cozonaci, produse de patiserie, prăjituri, tarte și
biscuiți (prăjiturele), pâine, produse de brutărie,
spume, baghete, chifle, biscuiți, deserturi
preparate (produse de patiserie), fursecuri,
napolitane, patiserie, tarte, sufleuri, produse
de patiserie care conțin fructe, batoane dulci,
batoane de cereale, aluaturi și amestecuri
din acestea, cereale, drojdie și agenți de
dospire, cereale pentru micul dejun, terci și
griș, făină, alimente preparate din porumb,
alimente preparate din ovăz, alimente preparate
din cereale, cereale pentru mic dejun cald,
drojdie, aluat, aluat de pâine, amestecuri de
aluat, amestecuri de pizza, amestecuri de
patiserie, amestecuri gata pregătite pentru copt,
amestecuri pentru pâine, biscotti, biscuiți micști,
paste alimentare (aluaturi), pateuri de foietaj,
pateuri (patiserie)
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35 - promovarea vânzărilor, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, Publicitate,
administraţie comercială, toate aceste servicii
în legătură cu produsele admise la protecțieîn
cadrul clasei 30, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa 30,
permiţându-le consumatorilor să le vadă şi să le
consume comod prin intermediul reţelelor proprii
de magazine, distribuire de materiale publicitare.

M 2021 03374 / ALACARTE IP SRL VITISIM COTEȘTI SRL 33 - Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35 - Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou,
toate cele de mai sus exclusiv în legătură cu
comercializarea și promovarea, marketing-
ul băuturilor alcoolice, în special a vinurilor,
niciunul dintre aceste servicii nefiind exercitat în

33 -
neschimbată
35 - modificată
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legătură cu produse precum bijuterii, obiecte de
podoabă, pietre prețioase, ceasuri și accesorii
pentru ceasuri, butoni și ace de cravată.

33 -
neschimbată
35 -
neschimbată

M 2021 04969 / NOMENIUS SRL DANIEL POPA 35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, analiză de preț,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
comandă computerizată de stoc, comenzi de
achiziție (prelucrare administrativă pentru -),
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul

35 - modificată
36 - modificată
42 -
neschimbată
43 -
neschimbată

M 2021 03375 / ALACARTE IP SRL VITISIM COTEȘTI SRL 33 - Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35 - Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de birou,
toate cele de mai sus exclusiv în legătură cu
comercializarea și promovarea, marketing-
ul băuturilor alcoolice, în special a vinurilor,
niciunul dintre aceste servicii nefiind exercitat în
legătură cu produse precum bijuterii, obiecte de
podoabă, pietre prețioase, ceasuri și accesorii
pentru ceasuri, butoni și ace de cravată.
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restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de vizualizare
și accesare a facturilor, servicii de facturare,
prelucrarea administrativă a datelor, prelucrare
de date, sistematizare și management, întocmire
de documente comerciale, compilare de baze
de date computerizate, compilare de date
statistice, administrare și compilare de baze de
date computerizate, compilare și sistematizare
de informații în baze de date,, niciunul dintre
servicii în legătură cu industria auto.
36 - Servicii financiare, monetare și bancare,
organizare de tranzacții financiare, realizare de
tranzacții financiare, servicii de intermediere
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, prelucrare electronică a
plăților prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, procesarea plăților, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesare
electronică de plăți, realizarea de operațiuni
financiare online, realizarea de operațiuni de
plată fără numerar, servicii de administrare a
plăților, servicii de portofel electronic (servicii de
plăți), servicii de debitarea conturilor, servicii de
plată electronică, servicii de transfer monetar,
servicii de transfer de bani, servicii de preplată,
transfer electronic de fonduri, servicii referitoare
la debit direct, servicii pentru tranzacții de plată
cu cardul, servicii pentru executarea tranzacțiilor
financiare, tranzacții monetare, transferuri de
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M 2021 05818 / CLAUDIU ADRIAN BĂJENARU 44 - Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură

44 - modificată

fonduri, tranzacții electronice de debitare,
niciunul dintre servicii în legătură cu industria
auto.
42 - Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, servicii
de transfer de date, proiectare de sisteme de
stocare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații.
43 - Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de preparare a alimentelor, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, servicii de
rezervare a meselor, servicii de informare privind
restaurantele.
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M 2021 06273 / CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

PROFI ROM FOOD S.R.L. 3 - Ceară pentru mustaţă, preparate depilatoare/
depilatoare, ceară depilatoare, preparate de
curăţare, lustruire, degrasare şi abrazive, hârtie
abrazivă, abrazivi, corindon (abraziv), amoniac
(detergent), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, uleiuri esenţiale aromatice, esenţă
de badiana, săruri de albire, sodă de albire,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
casnice, calupuri de săpun de toaletă/ calupuri
de săpun, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrazive, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, detergenţi, alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricare și
în scopurile medicale, produse pentru spălarea
rufelor, detergenți pentru rufe, balsamuri pentru
rufe, balsam pentru ţesături, preparate pentru
înmuierea rufelor, preparate pentru spălarea
de mână a hainelor şi textilelor, apret pentru
rufe, săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
de rufe, preparate pentru netezire (apretare),
săpun nu pentru uz medicinal, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor de pe rufe,
amidon pentru rufe, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor,
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
preparate de înmuiere a rufelor/preparate pentru
înmuierea rufelor, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
spray-uri de curățare de uz casnic, soluţii pentru
îndepărtarea petelor, preparate pentru albirea

3 - modificată
5 -
neschimbată
16 -
neschimbată
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rufelor/înălbitor de rufe, albastreală pentru rufe,
preparate pentru îndepărtarea culorii, servețele
antitransfer de culoare, produse pentru clătire de
uz casnic, șervețele antistatice pentru uscător,
sodă cristalizată pentru curățare, parfumuri
pentru rufe, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
săculeţi pentru parfumarea hainelor, detergenți
de vase, detergenți universali, produse
de curăţire pentru faianţă şi alte suprafeţe
ceramice, produse de curăţire pentru aparatele
electrocasnice, amoniac pentru curățenie
(detergenţi), detergenți pentru pardoseli,
detergent pentru parchet de lemn, detergenţi
antimucegai, produse pentru îndepărtarea
petelor de pe materiale textile şi covoare,
șampoane pentru covoare, preparate și soluții
de curățat suprafețele din bucătărie, preparate
și soluții pentru curățat suprafețele din baie,
produse de curățare pentru metale, uleiuri de
curățare, coloranți pentru toaletă, hârtie de
lustruit, creme de lustruit, ceară de lustruit,
cretă de curăţare, detergent solid, cu eliberare
în timp, pentru țevi de evacuare, produse de
curăţat pentru toalete, produse pentru curăţarea
ferestrelor, preparate pentru curăţarea tapetului,
produse pentru curăţarea, împrospătarea şi
deodorizarea maşinii de spălat vase, produse
pentru curăţarea, împrospătarea şi deodorizarea
maşinii de spălat rufe, preparate pentru
desfundarea ţevilor de scurgere, preparate
pentru îndepărtarea calcarului şi a pietrei
pentru uz casnic, produse de decalcifiere
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pentru scopuri casnice, diamantina (abrazivă),
produse pentru îndepărtarea cerii de pe
pardoseală (preparate de degresare), ceară
pentru pardoselile din parchet, ceară pentru
pardoseală, lichide antiderapante pentru
pardoseli, preparate pentru îndepărtarea
lacului, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
soluții de degresare de uz casnic, preparate
pentru îndepărtarea vopselii, smirghel, ţesătură
din fibră de sticlă (ţesătură abrazivă), ceară
antiderapantă pentru pardoseli, lustru pentru
mobilă şi pardoseli, praf de lustruit/pastă de
lustruit bijuterii, servețele, lavete, tampoane,
țesături și bureți impregnate cu preparate
de curățare de uz casnic, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare
de uz casnic, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, de uz casnic, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, săculeţi
pentru parfumarea lenjeriilor, lemn parfumat,
conuri parfumate, difuzoare de parfum cu
fitil, apă parfumată, ceară pentru croitorie,
pudră de talc, pentru toaletă, terebentină
pentru degresare, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru albirea articolelor din
piele, preparate pentru curățarea și lustruirea
obiectelor din piele și pentru încălțăminte,
creme pentru pantofi, ceară pentru pantofi,
cremă de ghete, preparate pentru strălucirea
frunzelor plantelor, apă demineralizată pentru
maşinile de călcat de uz casnic, apă de javel,
amoniac (alcalii volatile/detergent)/alcalii

1716



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

volatile (amoniac/detergent), toate acestea
nefiind in legătură cu produse pentru curățarea,
întreținerea și igienizarea autovehiculelor.
5 - Substanţe dezinfectante pentru rufe,
substanţe dezinfectante pentru pardoseli şi
mobilier, dezinfectante pentru suprafeţe şi
obiecte, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alcool
medicinal, săpun antibacterial, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, articole
absorbante pentru igienă personală, şerveţele
pentru bebeluşi, de uz medical, geluri
dezinfectante de mâini, şerveţele dezinfectante
pentru mâini, şerveţele umede, şerveţele
sanitare de uz menajer, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, insecticide,
preparate împotriva moliilor, hârtie pentru
prinderea insectelor zburătoare, scutece pentru
animale de companie.
16 - Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
cutii din hârtie, cutii din carton, hârtie pentru
raft, ambalaj hârtie de ambalaj, căptușeli de
hârtie, cutii confecționate din hârtie, pungi

1717



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, ambalaje din carton sau din hârtie
pentru sticle, panglici din hârtie creponată,
panglici de hârtie pentru ambalat cadouri,
hârtie parfumată pentru dulapuri, pungi de
hârtie pentru cumpărături, pungi de hârtie de
uz casnic pentru deșeuri alimentare, pungi
pentru sandvișuri (hârtie), pungi pentru gătit în
cuptorul cu microunde, hârtie de împachetat
decorativă, hârtie de împachetat cadouri, pungi
de hârtie pentru cadouri, pungi pentru ambalare
din hârtie biodegradabilă, recipiente din hârtie
pentru ambalare, pungi de hârtie, saci de hârtie,
saci din hârtie pentru coșul de gunoi, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi din hârtie pentru
alimente, pungi de gunoi din hârtie, materiale
pentru ambalat din hârtie, tipărite, tăvi si cutii din
hârtie cartonată pentru ambalarea alimentelor,
foi din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, hârtie
igienică, postere din hârtie, hârtie pentru copt,
șervețele din hârtie, hârtie din fibră, hârtie pentru
desen, placarde din hârtie, batiste de hârtie,
hârtie pentru șervețele, prosoape de hârtie,
stegulețe din hârtie, bavete din hârtie, batistuțe
de hârtie, cornete (de hârtie), blocuri de hârtie,
ghirlande de hârtie, hârtie de toaletă, hârtie de
bucătărie, hârtie pentru băcănii, prosoape din
hârtie, hârtie de orez, funde din hârtie, hârtie
rezistentă la grăsimi, hârtie pergament, hârtie
de filtru, role de hârtie igienică, role de bucătărie
(hârtie), hârtie igienică pentru toaletă, hârtie
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de uz casnic, stegulețe decorative din hârtie,
hârtie de protecție pentru cuptor, decorațiuni de
hârtie pentru masă, cârpe de șters din hârtie,
lenjerie de masă din hârtie, etichete din hârtie
pentru cadouri, șervețele din hârtie pentru față,
decorațiuni din hârtie pentru prăjituri, șervețele
de buzunar din hârtie, fețe de masă din hârtie,
suporturi din hârtie pentru pahare, decorațiuni
din hârtie pentru petreceri, suporturi de pahare
din hârtie, recipiente din hârtie pentru ambalat,
prosoape de hârtie pentru mâini, pungi din
hârtie pentru cadouri, ornamente de hârtie
pentru torturi, decorațiuni din decupaje de
hârtie, decorațiuni din hârtie pentru alimente,
prosoape de hârtie pentru față, bavete din hârtie
pentru bebeluși, șervețele pentru demachiat,
din hârtie, șervețele de toaletă din hârtie,
traverse de masă din hârtie, șervețele de masă
din hârtie, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie igienică sub formă de rolă, pungi de
hârtie folosite la coacere, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervete din hârtie de uz cosmetic,
pungi de hârtie de uz casnic, decorațiuni de
petreceri din hârtie metalică, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, șervețele de hârtie de
pus sub cești, căptușeli din hârtie pentru vasul
de toaletă, suporturi de masă pentru pahare,
confecționate din hârtie si carton, carpete de
hârtie pentru cuștile animalelor de companie,
pernițe sau elemente de protecție din hârtie
pentru ambalare, saci de hârtie pentru cutii

1719



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

folosite ca litiere pentru animale domestice,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, figuri din hârtie, figurine
din hârtie, produse de filtrare din hârtie, articole
de papetărie din hârtie pentru birou, mape de
hârtie (papetărie), semne de carte din hârtie,
suporturi pentru hârtie (articole de birou), hârtie
pentru sertare, parfumată sau neparfumată,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
articole de papetărie și accesorii educative,
foi de hârtie (papetărie), coli de hârtie pentru
imprimante, albume foto și albume pentru
colecționari, produse de imprimerie, publicaţii,
publicaţii periodice, buletine informative,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, cupoane, reviste, calendare,
almanahuri, buletine informative (tipărituri),
ziare, carduri tipărite, materiale tipărite, articole
pentru legătorie, plicuri, creioane, radiere,
caiete, agende, coperţi pentru caiete şi cărţi,
benzi adezive, benzi de lipit pentru papetărie
sau de uz casnic, acuarele, hârtie de scris,
instrumente de scris.

M 2021 06773 / FRISCH & PARTNERS S.R.L. RAMAGA SRL 5 - produse de dezinfecție, alcool sanitar. 5 - modificată

M 2021 06943 / SC ORIGINAL TRADE MARKS
SRL

3 - Produse cosmetic, respectiv: săpun lichid,
gel de duș, cremă de corp, loțiune de corp,
șampon, cremă de față, cremă pentru picioare,
cremă pentru bebeluși, spumă de baie.
5 - Produse dezinfectate și antibacteriene,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale și veterinare, suplimente

3 -
neschimbată
5 -
neschimbată
24 -
neschimbată
25 - ștearsă
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dietetice de uz uman și veterinar, suplimente
proteice.
24 - Prosop din material textile.
29 - Fructe uscate și fierte, jeleuri, băuturi pe
bază de iaurt, băuturi pe bază de lapte.
30 - Ciocolată, baton de cereale, baton cu
ciocolată, baton cu fructe, produse de patiserie,
chipsuri (produse din cereale).
32 - Băuturi non alcoolice.

29 -
neschimbată
30 -
neschimbată
32 -
neschimbată

M 2021 07325 / SIMION & BACIU
- CONSILIERE IN
PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

AHOLD DELHAIZE LICENSING
SÀRL

5 - Substanțe dietetice de uz medical, alimente
pentru copii, copii mici și pacienți, bebeluși și
sugari, preparate și suplimente alimentare de
toate tipurile, tonice, preparate cu vitamine,
alimente pentru suplimentarea dietelor sau
a preparatelor pentru slăbire, toate cu efect
terapeutic, preparate cu efect terapeutic
conținând catalizatori biochimici, în special
pentru persoanele active fizic, în convalescență
și pacienți, toate cele menționate pentru uz
medical.
29 - Carne și produse din carne spre exemplu
paste de carne, tartine, respectiv: amestecuri
cu conținut de grăsime pentru tartine, creme
tartinabile pe bază de alune, creme tartinabile
pe bază de legume, gustări, respectiv:gustări
pe bază de carne, gustări pe bază de cartofi,
gustări pe bază de fructe, gustări pe bază de
fructe confiate, gustări pe bază de tofu, gustări
pe bază de legume, gustări pe bază de nucă
de cocos, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de fructe uscate, gustări din alge
marine comestibile, carne procesată, pește,

5 -
neschimbată
29 -
neschimbată
30 - modificată
32 -
neschimbată
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carne de pasăre de curte, carne de vânat,
extracte din carne, pateuri, fructe, ciuperci și
legume conservate, uscate și gătite, mâncăruri
preparate incluse în această clasă, lapte și
produse lactate, conserve de carne și pește,
conserve de legume și fructe, jeleuri comestibile,
fructe, gătite, uleiuri și grăsimi comestibile, pulpă
de fructe, dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe,
produse tartinabile din fructe.
30 - Napolitane, dulciuri, inclusiv gume
și esențe, altele decât uleiurile esențiale,
pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie de toate tipurile, pâine, produse de
patiserie, muștar, oțet, ketchup și sosuri de
ketchup, sosuri aromate și picante, piure de
mere, condimente, maioneză, sosuri pudră,
condimente și mirodenii, cafea, ceai, cacao,
zahăr, orez, înlocuitori de cafea, miere, sirop de
melasă, praf de copt, drojdie pentru fermentare,
sare, fulgi de cereale, produse pe bază de piure
din cartofi deshidratați, făină și preparate pe
bază de cereale, făină de soia, făină de orez,
amidon natural și modificat, aluat din pudră de
cartofi, piure din pudră de cartofi, crochete din
pudră de cartofi, gnocchi din pudră de cartofi,
amestec pentru prepararea găluștelor, alimente
preparate pe bază de tăiței, mâncăruri gata
preparate în principal pe bază de orez sau
paste, cu excepția pufuleților simpli, pufuleților
cu arome, pufuleților cu ciocolată.
32 - Bere de toate tipurile, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, siropuri
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și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, sucuri de fructe și băuturi din fructe,
băuturi energizante, băuturi ionice.
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Modificări conform declarației prevăzută la art. 11 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

028845 020558 27 - Covoare, preşuri, linoleum şi alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete (cu excepția
celor țesute), învelișuri izolatoare pentru pardoseli,
covorașe de intrare, învelitori de pardoseală, carpete
agățate pe pereți, nu din material textil, tapet.

028850 020663 27 - Covoare, preşuri, linoleum şi alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete (cu excepția

028842 020555 24 - Ţesături, cuverturi de pat şi feţe de masă, articole
textile necuprinse în alte clase, pânză, impermeabilă
la gaze, pentru baloanele de zbor, banere, huse
pentru pat, cuverturi pentru pat, lenjerie de pat,
cuverturi matlasate (lenjerie de pat), pânze pentru
goblenuri sau pentru brodat, suporturi de pahare din
material textil, pânze de bumbac, crep (ţesătură),
suporturi pentru draperii din material textil, draperii din
material textil sau plastic, perdele pentru usi, panza
din material textil, fetru din material textil, steaguri, nu
din hartie, batiste din material textile, lenjerie de uz
casnic, jerseu (ţesătură), tesatura de iută, ţesătură
tricotată, etichete din material textil, huse (lenjerii)
si pături pentru pat, scutece din pânză (lenjerie),
pânze pentru lenjerii, ţesătură de căptuşeală pentru
încălțăminte, feţe de perne, mătase (pânză), ţesături
de mătase pentru imprimarea de modele, saci de
dormit (cearșaf), feţe de masă, nu din hârtie, lenjerie
de masa, din material textil, șerveţele de masa (nu
din hârtie, țesături pentru tapițerie, tapiserie (carpete
agățate pe pereți), din material textile., traverse de
masă, carpete textile de agățat pe pereți, protecții de
masa (nu din hârtie).
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celor țesute), învelișuri izolatoare pentru pardoseli,
covorașe de intrare, învelitori de pardoseală, carpete
agățate pe pereți, nu din material textil, tapet.

048559 037483 16 - Publicaţii, prospecte în domeniul de activitate.
20 - Ambalaje.
30 - Produse de panificaţie, patiserie, cofetărie, făină,
amelioratori de panificaţie.
35 - Afaceri comerciale, import-export, publicitate şi
reclamă.
39 - Transport, ambalare, depozitare.
40 - Tratamente materiale, activităţi de morărit.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii educaţionale,
examinare educaţională, informaţii despre educaţie,
organizarea şi desfăşurarea de colocvii, organizarea
şi desfăşurarea de conferinţe, organizarea
şi desfăşurarea de congrese, organizarea
şi desfăşurarea de seminarii, organizarea şi
desfăşurarea de simpozioane, organizarea şi
desfăşurarea de workshorpuri, organizarea de
expoziţii în scop cultural sau educative, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment), servicii
de club (divertisment sau educaţie), cursuri prin
corespondenţă, publicarea textelor (altele decât
textele publicitare).
42 - Activităţi de cercetare în domeniul panificaţiei şi
morăritului.

M 2000 03837 043307 32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, apă gazoasă, băuturi, apă [băuturi],
cidru (fara alcool), cocteiluri fără alcool, efervescente
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(prafuri pentru prepararea băuturilor), esenţe pentru
fabricarea băuturilor, extracte din fructe (nealcoolice),
nectare uri de fructe, nealcoolice, must de struguri,
nefermentat, băuturi pe bază de miere (nealcoolice),
băuturi izotonice, limonade, apa minerala [băuturi],
preparate pentru a face apă minerală, extracte de
fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice cu suc de
fructe, apă sodică, sorbete (băuturi), siropuri pentru
limonadă, ape de masa, sue de roşii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), băuturi din zer, bere.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
contabilitate, agentii de publicitate, evaluări de
afaceri, consultanţă profesională în afaceri, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, managementul
afacerii şi consultanţă în organizare, asistenţă pentru
gestionarea afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor hotelurilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori (sfaturi pentru
consumatori magazine), asistenţă în managementul
industrial, servicii de amenajare pentru publicitate,
consultanţă în managementul afacerilor, cercetare de
marketing.
39 - Îmbuteliere, transport, ambalare şi depozitare
mărfurillor, agenţii de voiaj.

M 2001 01802 046377 30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, paste alimentare făinoase, fulgi
de porumb, mălai, biscuiți sărați, sosuri pentru salate,
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M 2003 00308 054819 21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
coşuri pentru uz casnic, nu din metal preţios, linguri
de gătit (ustensile de gătit), bătătoare, neelectrice,
halbe de bere (nu din metale pretioase), recipiente
termoizolante pentru băuturi, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, desfăcătoare de
sticle, electrice şi neelectrice, sticle frigorifice, boluri
(bazine), boluri din sticlă, cutii de sticlă, coşuri de

orz decojit (decorticat), arpacaș de ovăz, maioneză,
tăiței, floricele de porumb, ravioli, mirodenii, preparate
din cereale, porumb prăjit, griș, ketchup (sos), cușcuș
(griș), mâncăruri pe bază de făină, făină de cartofi,
fulgi de cereale, fulgi, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, ovăz decorticat, fulgi de ovăz.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., studii
de marketing, servicii de secretariat, gestionare de
fișiere informatice: consultanță pentru conducerea
afacerilor, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, teste psihologice pentru
selectarea personalului, publicare de texte publicitare,
consultanță pentru probleme legate de personal,
reactualizarea materialelor publicitare.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii, livrarea de mărfuri, servicii de
descărcare a mărfurilor, închirierea de depozite.
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pâine de uz casnic, produse de periat, sfeşnice,
nu din metal preţios, cutii pentru dulciuri/cutii de
bomboane, nu din metal preţios, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, borcane pentru
fursecuri, seturi de oale pentru gătit, oale de gătit,
recipiente pentru gheaţă, tirbuşoane, ceşti, nu
din metal preţios, pahare din hârtie sau plastic,
pahare de băut, jgheaburi pentru băut, vase de băut,
suporturi pentru flori şi plante (aranjamente florale),
găleţi pentru gheaţă, ulcioare, nu din metal preţios,
fierbătoare, neelectrice, recipiente pentru bucătărie,
nu din metal preţios, cutii pentru gustări, linguri de
amestecare (ustensile de bucătărie), suporturi pentru
şerveţele de masă, nu din metale pretioase, inele
pentru şerveţelele de masa, nu din metal preţios, tigăi
pentru prăjit, vase, agitatoare de cocktailuri, spatule
(ustensile pentru bucătărie), zaharnite, nu din metal
pretios, farfurii pentru masă, nu din metal preţios,
articole de masa, altele decât cuţitele, furculiţele
si lingurile, nu din metal preţios, ustensile pentru
uz casnic, nu din metal preţios, vaze, nu din metal
preţios, farfurii pentru legume, ustensile de bucătărie,
nu din metale pretioase, aparate de măcinat pentru
bucătărie, neelectrice, articole de uz casnic pentru
refrigerarea alimentelor conținând fluide pentru
schimb de căldură, tocătoare pentru bucătărie, carafe,
sticle, nu din metal prețios, cainice, nu din metal
prețios, ustensile pentru gătit, neelectrice, capace de
veselă, forme pentru cuburi de gheață (forme), carafe,
nu din metal prețios, sticle de băut, pentru călătorie,
sticlă pictată, capace pentru platourile de brânzeturi,
cutii pentru pâine, tocătoare pentru pâine, perii,
găleți, forme de prăjituri (forme), recipiente pentru uz
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casnic sau de bucătărie (cu excepția celor din metal
prețios), cutii frigorifice, portabile, neelectrice, forme
pentru copt (forme), cratițe din lut., vase din metal
pentru preparat gheață și băuturi cu gheață, teluri,
neelectrice, pentru uz casnic.

M 2003 02063 055424 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei., adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei, lichide auxiliare folosite
cu substanţe abrazive, materiale sintetice pentru
absorbţia uleiului, acceleratori de vulcanizare,
apă acidulată pentru încărcarea bateriilor, acetat
de aluminiu, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, preparate
bacteriologice pentru acetificare, acetonă, aceulenă,
tetraclorură de acetilenă, compoziţii chimice
rezistente la acid, acizi, răşini acrilice, neprelucrate,
actiniu, cărbune activ, aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi chimici pentru fungicide, aditivi
chimici pentru insecticide, aditivi chimici pentru
carburanţi, aditivi detergenţi pentru carburant, adezivi,
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru postere publicitare, adezivi pentru scopuri
industriale, adezivi pentru afişe, adezivi pentru plăci
cermice, gaze de propulsie pentru aerosoli, agar-
agar, aglutinanţi pentru beton, produse chimice
care resping agresorii, produse chimice pentru
agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
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insecticidelor şi paraziticidelor, îngrăşăminte pentru
agricultură, albumină animală sau vegetală, materie
primă, albumină iodată, albumină de malt, hârtie cu
albumină, alcool, alcool etilic, aldehide, algarovilla
(material de bronzat), alginati (preparate pentru
gelificare și umbflare), altele decât cele pentru scopuri
alimentare, alcalii volatile (amoniac), pentru scopuri
industriale, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, săruri din metale alcaline,
metale alcalino-pământoase, alcaloizi, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor, alaun,
alumină, alaun de aluminiu, clorură de aluminiu,
hidrati de aluminiu, iodură de aluminiu, silicati de
aluminiu, americiu, amoniac, alaun de amoniu,
săruri amoniacale, aldehidă de amoniu, săruri de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, preparate
chimice pentru analize în laborator, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, anihidride,
amoniac anhidru, albumină animală (materie primă),
cărbune animal, preparate pe bază de cărbune
animal, cărbune animal, preparate anti-fierbere pentru
agenţii de răcire pentru motoare, antigel, soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu ardere
internă, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfură de
antimoniu, preparate anti-germinare pentru legume,
produse de antistatizare, altele decât cele pentru
scopuri casnice, substanţe chimice anti-mătuire
pentru geamuri, acid antranilic, argon, arseniat
de plumb, arsenic, acid arsenios, răşini artificiale,
neprelucrate, îndulcitori artificiali (preparate chimice),
carbonat de sodiu, astatiniu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate bacteriere, altele
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decât cele de uz medical sau veterinar, bactericide
oenologice (preparate chimice folosite la fabricarea
vinului), preparate bacteriologice, altele decât cele
de uz medical sau veterinar, gurjum balsam (gurjon,
gurjan) pentru utilizare în fabricarea lacurilor, bariu,
compuşi de bariu, sulfat de bariu, oxid de bariu, hârtie
baritată, baritină, baze (preparate chimice), galat
bazic de bismut, mordant pentru prepararea pieilor,
băi de fixare (fotogafie), băi de galvanizare / băi
pentru galvanizare, băi de tonare (fotografie), lichide
pentru eliminarea sulfaților din baterii, săruri pentru
baterii galvanice, bauxită, produse de conservare
a berii, produse de decantare şi conservare a
berii, bentonită, derivaţi din benzen, metil-benzen,
acizi pe bază de benzen, acid benzoic, sulfamidă
benzoică, metil-benzol, berkeliu, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri chimice, biclorură de etan,
bicromat de potasiu, icromat de sodiu, lianţi utilizaţi
în turnătorie, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, var de păsări, bismut, subnitrat de
bismut pentru scopuri chimice, negru de fum pentru
scopuri industriale, produse chimice pentru albirea
grăsimilor, produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru albire (organic), produse
chimice pentru albirea (ceara), preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri industriale, cărbune
animal (de sânge), pânză pentru schiţe, hârtie pentru
schiţe, cărbune animal (negru de oase), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, borax, acid boric
pentru scopuri industriale, lichid de frână, fondante
de lipire, preparate de lipire, conservanti pentru
zidărie, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, produse
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chimice pentru colorare-strălucire pentru scopuri
industriale, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
carbid de calciu, cianamidă de calciu (îngrăşământ),
săruri de calciu, californiu, camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, carbon negru pentru scopuri
industriale, carbon pentru filtre, sulfura de carbon,
tetraclorură de carbon, carbonaţi, acid carbonic,
hidrati de carbon, cazeină pentru scopuri industriale,
casiopeiu (luteţiu), catalizatori, catechu, alcalii
caustice, sodă caustică pentru scopuri industriale,
caustice pentru scopuri industriale, celuloză, derivaţi
de celuloză (chimici), esteri de celuloză pentru
scopuri industriale, eteri de celuloză pentru scopuri
industriale, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, chit pentru anvelope (anvelope), ciment
(metalurgie), conservanti pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe bază
de ciment rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
compuşi ceramici pentru aglutinare (granule
şi pulberi), glazură pentru ceramică, materiale
ceramice sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, ceriu, elemente chimice fisionabile,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, preparate chimice pentru
scopuri ştiinţifice, altele decât pentru uz medical
sau veterinar, reactivi chimici, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, produse chimice
pentru uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, produse
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chimice industriale, lut china, cloraţi, cloruri, clor,
acid colic, cromati, alaun de crom, săruri de crom,
acid cromic, săruri de crom, oxid de crom, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus, acid citric
pentru scopuri industriale, preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colodiu, săruri
pentru colorarea metalului, preparate combustibile
(aditivi chimici la combustibilul de motor), compoziţii
pentru fabricarea discurilor fonografice, compost,
produse pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice de aerisire a
betonului, preparate chimice de condensare, produse
chimice pentru prevenirea condensului, preparate de
stimulare a gătitului pentru scopuri industrial, agenţi
de răcire pentru vehicule cu motor, sulfat de cupru
(vitriol), preparate corozive, cremă de tartru, altele
decât cele pentru scop farmaceutic, creozot pentru
pentru scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele decât
cele pentru uz medical sau veterinar, curiu, preparate
pentru finisarea produselor din piele, preparate pentru
finisarea pielilor, cianuri (prusiaţi), soluţii pentru
cianotipie, cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor, pentru
zidărie, preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, exfolianti, preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de fabricaţie,
preparate de degumare, preparate de deshidratare
pentru scopuri industriale, detergenţi pentru utilizare
în procesele de fabricaţie, dezvoltatori fotografici,
dextrină (măsură), preparate de diagnosticare,
altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
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diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee, hârtie diazo, dioxalat de potasiu, dioxid de
hidrogen, dioxid de titan pentru scopuri industriale,
dezincrustanti, dispersanţi pentru ulei, agenţi pentru
dispersarea petrolului, dispersii de materiale plastice,
apă distilată, dolomit pentru scopuri industriale,
preparate de îmbrăcare și finisare pentru textile,
produse chimice pentru prepararea pieilor, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon), disprosiu,
pământ pentru culturi, metal pământuri, pământuri
rare, emolienţi pentru scopuri industriale, emulgatori,
emulsii fotografice, produse chimice, cu excepţia
pigmentilor, pentru fabricarea smalțului, agenţi de
opacifiere pentru smalțuri, produse chimice pentru
decolorarea smalțului, preparate enzimatice pentru
scopuri industriale, enzime pentru scopuri industriale,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri, etan,
eteri, eter etilic, europiu, schimbători de ioni (produse
chimice), agenţi de stingere a incendiilor, substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, acizi graşi,
fermenţi pentru scopuri chimice, fermenţi de lapte
pentru scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), preparate îngrăşăminte,
substanţe de umplere a cavităţii arborilor (silvicultură),
filme sensibilizate, neexpuse, materiale de filtrare
(substanţe chimice), materiale de filtrare (substanțe
minerale), materiale de filtrare (plastice neprocesate),
materiale de filtrare (substanțe vegetale), preparate
de filtrare pentru industria băuturilor, produse de
limpezire a mustului, cleirea vinului, preparate de
finisare utilizate în producţia de oţel, preparate
ignifuge, material fisionabil pentru energia nucleară,
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină de
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magneziu, floculanţi, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, faini de sulf pentru scopuri
chimice, lichid de servodirecţie, lichid de transmisie,
fluide pentru circuitele hidraulice, fluor, aldehidă
formică pentru scopuri chimice, preparate de
formare utilizate în turnătorie (turnătorie), compuşi
de fluor, fluxuri pentru lipire, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, acid formic, nisip de
turnătorie, franciu, produse chimice pentru sablarea
sticlei, hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor,
preparate de economisire a cmbustibilului, pământul
lui fuller utilizat în industria textilă, preparate de
împâslire, preparate de împâslire pentru utilizare
în industria textilă, gadoliniu, acid galic pentru
fabricarea cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
pentru purificarea gazului, gaze de protecţie pentru
sudare, gaze solidificate pentru scopuri industriale,
gelatină pentru scopuri industriale, gelatină pentru
scopuri fotografice, getter (substanţe chimice active),
agenţi de opacifiere pentru sticlă, preparate pentru
prevenirea mătuirii sticlei, apă de sticlă (sticlă
solubilă), produse chimice pentru colorarea sticlei,
glucoza pentru scopuri industriale, glucozide, clei
pentru scopuri industriale, clei (lipici), altul decât
papetărie sau de uz casnic, preparate cleioase
pentru altoirea arborilor, gliceride, glicerină pentru
scopuri industriale, glicol, glicol eter, săruri de aur,
mastic de altoire pentru arbori, ceară de altoire pentru
arbori, grafit pentru scopuri industrial, preparate
pentru separarea grăsimilor, preparate de reglare
a creşterii plantelor, guano, gumă arabică pentru
scopuri industrial, gumă tragacantă, utilizată în
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fabricație, gume (adezivi), alții decât pentru papetărie
sau de uz casnic, preparate de întărire a metalului,
substanţe pentru întărirea calcarului, apă grea,
heliu, holmiu, produse chimice pentru horticultura,
cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric, acid
hidrofloric, hidrogen, hipoclorit de sodiu, hiposulfiţi,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
produse chimice pentru impregnarea materialelor
textile, compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, acid iodic, iod pentru scopuri chimice,
iod pentru scopuri industriale, săruri iodate, săruri
de fier, ihtiocol, altul decât pentru papetărie, sau
de uz casnic sau alimentar, izotopi pentru scopuri
industriale, kainit, cetone, kieselgur, kripton, acid
lactic, lantan, arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri
de piele, chit pentru articolele din piele, substanţe
chimice pentru recondiţionarea pieilor, substanţe
chimice pentru impermeabilizarea pieilor, lecitină
(materie primă), preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, acetat de calciu, carbonat de calciu, clorură
de calciu, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire), litiu (oxid de litiu),
litiu, hârtie de turnesol, argilă grasă, magnezit,
carbonat de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industrial, conservanti pentru zidărie, cu
excepţia vopselurilor şi uleiurilor, preparate chimice
pentru afumarea cărnii, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru scopuri industrial, oxid mercuric, mercur,
săruri de mercur, preparate pentru maleabilizarea
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metalului, metaloizi, metan, meul-eter, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiului,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la albire, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă, preparate pentru eliberarea mucegaiului,
mordanţi pentru metale, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, neutralizanţi de gaze toxice, nitrat de
uraniu, hârtie nitrată, nitrati, acid azotic, mooxid de
azot, nitrogen, îngrăşăminte azotate, produse chimice
pentru purificarea uleiurilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, uleiuri pentru prepararea pieilor în timpul
fabricării, uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
conservarea alimentelor, produse chimice pentru
separarea uleiurilor, acid oleic, olivină (preparat
chimic), opacifiere pentru smalţ sau sticlă, oxalati,
acid oxalic, oxigen, produse chimice pentru fabricarea
vopselelor, cloruri paladioase, pastă de hârtie, turbă
(îngrăşământ), ghivece de turbă pentru horticultura,
pectină (fotografie), perborat de sodiu, percarbonati,
perclorati, persulfati, acid persulfic, fenol pentru
scopuri industrial, preparate de reconditionare a
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte), fosfatide,
acid fosforic, fosfor, hârtie fotografică, sensibilizatori
fotografici, preparate chimice de uz fotografic, agenţi
reducători pentru uz fotografic, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, plastifianti, plastice,
neprelucrate, plastisoli, plăci fotografice sensibilizate,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului, poloniu,
potasă, apă de potasiu, potasiu, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, praseodim, săruri din
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metale preţioase pentru scopuri industrial, conservanti
pentru utilizare în industria farmaceutică, conservanti
pentru plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
sare pentru conservare, alta decât cea alimentară,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, prometiu,
protactiniu, proteină (materie primă), pasta de
lemn, produse chimice pentru purificarea apei, acid
pirogalic, acid pirolignos (oţet de lemn), quebracho
pentru scopuri industriale, produse chimice pentru
spălarea radiatorului, elemente radioactive pentru
scopuri ştiinţifice, radiu pentru scopuri ştiinţifice,
radon, săruri din metale pământoase rare, hârtie
reactiva, refrigeranţi, compoziţii pentru repararea
anvelopelor (cauciucuri), răşini sintetice, neprocesate,
reniu, sare gemă, filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, conservanti pentru cauciuc, soluţii
pentru cauciuc, rubidiu, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, zaharină, clorură de amoniu,
spirturi de sare, acid salicylic, salpetru, sare, brută,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri pentru scopuri industriale, samariu, sos pentru
prepararea tutunului, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri casnice,
scandiu, apă de mare pentru scopuri industrial,
alge marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, hârtie sensibilizată, preparate de
separare şi desprindere (dezlipire), silicati, silicon,
siliconi, nitrat de argint, soluţii de săruri de argint
pentru argintare, grund pentru finisare şi amorsare,
preparate de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, sodiu, săruri de
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sodiu (compuși chimici), produse pentru dedurizarea
apei, preparate pentru ameliorarea solului, produse
chimice pentru lipire, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (preparate chimice), spirturi de oţet
(acid acetic diluat), produse chimice pentru colorarea
smalţului şi sticlei, amidon pentru scopuri industrial,
pastă de amidon (adeziv), altul decât pentru papeterie
sau menaj, acid stearic, stronţiu, substraturi pentru
cultivarea plantelor fără sol (agricultură), sulfaţi,
sulfuri, acizi sulfonici, sulf, acid sulfuric, eter sulfuric,
acid sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), agenţi chimici activi de suprafaţă, talc
(silicat de magneziu), tanant, acid tanic, lemn tanant,
făină de tapioca pentru scopuri industriale, tartru,
altul decât pentru scopuri farmaceutice, acid tartric,
technetiu, telur, terbiu, hârtie de testat, chimică,
tetracloruri, produse chimice pentru conferire de
luciu materialelor textile, produse chimice pentru
impregnarea materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă,
toriu, compoziţii pentru filetare, tuliu, titanit, toluol,
toluene, săruri de tonare (fotografie), preparate de
elemente trasoare pentru plante, acid tungstic, uraniu,
oxid de uraniu, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor specifice viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză,
preparate de vulcanizare, preparate chimice pentru
prevenirea tăciunelui (smut), witherit, alcool de lemn,
preparate pentru distilarea alcoolului de lemn, xenon,
yterbiu, ytriu, zirconiu.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
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pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, metale  
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti, aglutinanți
pentru vopsele, zoloranti cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru vopsire,
coloranți cu anilină, annatto (substanță colorantă),
benzi anti-corozive, preparate anti-corozive, vopsele
anti-vegetative, unsori anti-corozive, uleiuri anti-
corozive, preparate anti-corozive pentru conservare,
preparate anti-mătuire pentru metale, vopsele pe
bază de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, balsam de Canada, coloranți pentru bere,
vemis bitum, lac de asphalt, lacuri (coloranti sau
vopsele), coloranti sau vopsele albastre, auriu pentru
ceramica, platina strălucitoare pentru ceramica,
pulbere de bronz pentru vopsim, lacuri pentru bronz,
coloranți pentru unt, caramel (colorant alimentar),
negru de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
carmin de coșenilă, vopsele ceramice, strat protector
pentru șasiul vehiculului, strat de acoperire pentru
șasiul vehiculului, materiale de acoperire pentru
carton asfaltat (vopsele), materiale de acoperire
(vopsele), oxid de cobalt (colorant), colofoniu,
coloranți, coloranti alimentari, coloranți pentru băuturi,
coloranți pentru lichioruri, coloranți cu malt, copal,
vemis de copal, creozot pentru conservarea lemului,
dioxid de titan (pigment), vopsele pe bază de apă,
coloranti, substanțe colorante pentru lemn, nuanțatori
de culoare pentru lemn, pământ de Sienna, hârtie
pentru colorarea ouălelor de Paști, emulsii de argint
(pigmenți), emailuri pentru pictură, emailuri (vemisuri),
cerneală de gravură, vopsele ignifuge, fixatori
pentru acuarele (acuarele), fixatori (vemisuri), folie
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metalică pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
și artă, gamboge pentru vopsire, glazuri (vopsele,
lacuri), rășini gumă, gumă-lac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, cerneala pentru
pansament, cerneală tipografică, cerneală pentru
imprimante și fotocopiatoare, cerneală pentru
marcarea animalelor, lacuri, diluanți pentru lacuri,
negru de fum (pigment), plumb portocaliu, plumb
rosu, plumb alb, mordanți pentru articolele din piele,
malț caramel (colorant alimentar), mastic (rășină
naturală), metale în formă de pulbere pentru utilizare
în vopsire, decorare, tipărire și artă, mordanti, oxid
de zinc (pigment), pictura argintie pentru ceramica,
vopsele, agenti de îngroșare pentru vopsele, diluanți
pentru vopsele, pastă de argint, cartușe toner,
umplute, pentru imprimante și copiatoare, pigmenți,
pulberi de argint, conservanți pentru lemn, grunduri,
paste de tipar (cerneală), preparate de protecție
pentru metale, rășini naturale, brute, șofran (colorant),
sandarac, coloranți pentru încălțăminte, sicativi
(agenți de uscare) pentru vopsele, folie de argint
(frunze), țunder (colorant), baițuri pentru lemn, sumac
pentru vernisuri, turmeric (colorant), terebentină
(diluant pentru vopsele), vernisuri, lapte de var,
coloranti sau vopsele albe, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanți pentru
lemn, uleiuri pentru conservarea lemnului, lemn
galben (colorant).
3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, produse pentru îngrijirea dinţilor, pânză
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abrazivă, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loțiuni după ras, alcalii volatile (amoniac, detergent),
ulei de migdale pentru scopuri cosmetice, ulei
de migdale, săpun de migdale, pietre de alaun
(astringente), ambră (parfum), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice (uleiuri
esențiale), cenușă vulcanică pentru curățare,
astringente pentru scopuri cosmetice, esență de
badiana, scoarță de quillaia pentru spălat, săruri de
baie, nu cele pentru scopuri medicale, preparate
cosmetice pentru băi, coloranti pentru barbă, măști
de înfrumusețare, ulei de bergamot, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale, arome), preparate pentru
albirea articolelor din piele, preparate de albire
(decoloranti) pentru scopuri cosmetice, produse
pentru spălarea rufelor, săruri de albire, sodă de
albire, albăstreală pentru rufe, cremă pentru pantofi,
crema pentru lustruit pantofii, spray-uri pentru
împrospătarea respirației, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), arome pentru prăjituri (uleiuri esențiale),
calupuri de săpun de toaletă, carburi metalice
(abrazive), uleiuri esențiale de lemn de cedru, cretă
de curățare, uleiuri esențiale de lămâie, preparate
de curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, preparate pentru desfundarea țevilor de
scurgere, lapte demachiant pentru îngrijire, ceară
de cizmărie, colorant pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
truse cosmetice, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru animale, bețișoare din
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bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, creme cosmetice, creme
pentru articolele din piele, creme pentru albirea
pielii, degresanți, alții decât cei utilizați în procese de
fabricare, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare, depilatoare,
detergenți, alții decât cu utilizare în procesele de
fabricare și în scopurile medicale, diamantină
(abrazivă), preparate de curățare uscată, coloranți
cosmetici, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, esențe eterice, uleiuri
esențiale, extracte de flori (parfumuri), cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene, adezivi
pentru fixarea genelor false, preparate cosmetice
pentru gene, gene false, balsam pentru țesături
(pentru spalatorie), unghii false, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), baze pentru parfumurile de flori,
săpun pentru perspirația piciorului, preparate pentru
fumigație (parfumuri), ulei de gaultheria, geraniol,
țesătură din fibră de sticlă, hârtie abrazivă, balsam
de rufe, grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru șlefuit, loțiuni de păr, nuanțatoare de păr,
coloranți pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, fixativ pentru păr, heliotropină, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, tămâie,
lononă (parfumerie), ulei de iasomie, apă de javel,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice, pastă
de lustruit bijuterii, preparate pentru îndepărtarea
lacului, înălbitor de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor, amidon pentru rufe, ulei de lavandă, apă
de lavandă, conservanți pentru articolele din piele
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(lustruire), săculeți pentru parfumarea lenjeriei,
rujuri, lotiuni pentru scopuri cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, machiaj, pudră
pentru machiaj, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, mascara, esență de
mentă (ulei esențial), mentă pentru parfumerie, ceară
pentru mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lac de unghii, vopsea de unghii,
ulei de terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curățare, uleiuri
pentru parfumuri și arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, ceară pentru
pardoselile din parchet, paste pentru curele de ascuțit
briciul, creioane cosmetice, parfumerie, parfumuri,
soluții de neutralizare pentru ondularea permanentă,
șampoane pentru animale de companie, lustru
pentru mobilă și pardoseli, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
pietre de lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, safrol, produse
de decalcifiere pentru scopuri casnice, lemn parfumat,
apă parfumată, soluții de degresare, șampoane,
pietre pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), ceară pentru pantofi, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru netezire (apretare
cu amidon), pietre pentru netezire, săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, sodă caustică, soluții
pentru îndepărtarea petelor, glazură de amidon pentru
rufe, preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
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preparate pentru protectie solara, ceară pentru
croitorie, pudră de talc, pentru toaletă, terpene (uleiuri
esențiale), apă de toaletă, preparate de toaletă,
abțibilduri decorative pentru scopuri cosmetice, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru degresare,
preparate pentru îndepărtarea vemisului, preparate
pentru curățarea tapetului, sodă cristalizată, pentru
curățare, ceară depilatoare, lapte de var, cretă, lichide
pentru curățarea parbrizului, ceara de haine, săpun
dezinfectant, inalbitor rufe, extract de flori (parfum),
preparat de îngrijire, preparate de lustruire, săpun
medicinal.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile., lumânări,
fitile, aditivi, nechimici, potriviti combustibilului pentru
motoare, alcool (combustibil), antracit, unsoare
pentru arme (armament), ceară de albine, ceară
pentru curele, unsoare pentru curele, preparate
anti-alunecare pentru curele, benzene, benzină,
benzol, ulei de oase pentru scopuri industriale,
grăsime pentru încălțăminte, brichete combustibile,
brichete de lemn, lumânări, lumânări pentru pomul
de Crăciun, carburanți, ceară de carnauba, ulei
de ricin pentru scopuri tehnice, cerezină, cărbune
(combustibil), brichete de cărbune, cărbune,
ulei din gudron de cărbune, nafta din cărbune,
praf de cărbune (combustibil), cocs, lichide de
tăiere, motorină, compozitii pentru legarea prafului
pentru măturare, preparate pentru îndepărtarea
prafului, compozitii pentru depunerea prafului, ulei
combustibil, eter de petrol, aprinzătoare, lemn de
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foc, ulei de pește, necomestibil, combustibil cu o
bază alcoolică, combustibil, combustibil gazos, gaz
pentru iluminat, amestecuri de combustibil vaporizat,
gaz de generator, gaze solidificate (combustibil),
benzină, grafit de lubrifiere, unsoare pentru articolele
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, grăsime industrială, ulei industrial, kerosen,
fitile pentru lampă, ceară industrială, lanolină,
grăsimi pentru conservarea articolelor din piele,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină, lubrifianți,
ulei lubrifiant, unsoare de lubrifiere, mazut, alcool
metilic, combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), suluri de hârtie
pentru aprindere, așchii de lemn pentru aprindere,
uleiuri pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, parafină, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcții), brichete de
turbă (combustibil), blocuri de turba (combustibil),
turbă (combustibil), vaselină rectificată pentru scopuri
industriale, petrol (brut sau rafinat), ulei de rapită
pentru scopuri industriale, preparate din ulei din
soia pentru tratamentul antiadeziv al ustensilelor de
gătit, stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, ceară (materie primă), fitile
pentru lumânări, xilen, xilol
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
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ierbicide, abrazivi dentari, bumbac absorbant,
acaricide, acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, aconitină, aditivi pentru
furaje in scopuri medicale, benzi adezive pentru
scopuri medicale, plasturi adezivi, adezivi pentru
prinderea insectelor, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, preparate pentru
împrospătarea aerului, preparate pentru purificarea
aerului, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, lapte albuminos, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool medicinal, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, algicide, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale prețioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru scopuri
farmaceutice, amalgame dentare, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), antihelmintice,
antibiotice, preparate anticriptogamice, uleiuri anti-
muste-cal, zgărzi antiparazitare pentru animale,
preparate antiparazitare, brățări antireumatice,
inele antireumatice, bumbac antiseptic, antiseptice,
preparate anti-urice, supresante ale apetitului
pentru scopuri medicale, bulioane pentru culturi
bacteriologice, medii pentru culturi bacteriologice,
preparate bacteriologice pentru uz medical și
veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, bandaje igienice,
bandaje pentru menstruație, scoarțe pentru scopuri
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farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate terapeutice pentru baie, băi de oxigen,
săruri pentru băi cu apă minerală, curele pentru
șervețele sanitare (prosoape), bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, preparate pe bază de
bismut pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de
bismut pentru scopuri farmaceutice, plasmă sangvină,
sânge pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, brățări de uz
medical, pâine pentru diabetici, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
(pentru scopuri medicale), cașete pentru scopuri
farmaceutice, catechu pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru caloase, calomel, ulei de camfor
pentru scopuri medicale, camfor pentru scopuri
medicale, bomboane, medicinale, bomboane de
uz medical, pudră de cantarida, capsule pentru
medicamente, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor, creioane caustice, substanțe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn de
cedru destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, conductoare chimice pentru
electrozii electrocardiografului, preparate chimice
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pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, țigări fără tutun
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, cocaină, ulei din ficat de cod, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, medicamente
pentru ameliorarea constipației, soluții pentru utilizare
cu lentilele de contact, contraceptive chimice,
inele pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, cremă de
tartru pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, scoarță de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
cimenturi dentare, materiale pentru amprenta
dentară, lac dentar, masticuri dentare, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau veterinar,
depurative, detergenți pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii,
preparate de diagnosticare pentru scopuri medicale,
diastază pentru scopuri medicale, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de mărar pentru
scopuri medicale, dezinfectanți in scopuri de igiena,
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dezinfectanți pentru toalete chimice, loțiuni pentru
câini, produse pentru spălarea câinilor, repelenți
pentru câini, pansamente, medicale, pansamente
chirugicale, băuturi medicinale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate pentru distrugerea
putregaiului, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru scopuri
farmaceutice, eucalipt pentru scopuri farmaceutice,
laxative, plasturi pentru ochi de uz medical, colir,
febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale, fermenți
pentru scopuri farmaceutice, fermenți lactici pentru
scopuri farmaceutice, fibre vegetale comestibile
(nenutritive), cutii de prim-ajutor (umplute), faină
de pește pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea insectelor
zburătoare, alimente pentru bebeluși, remedii
pentru perspirația piciorului, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfati,
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amalgame dentare din aur, apă Goulard, grăsimi
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de gurjun
pentru scopuri medicale (gurjon, gurjan), hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi, creioane
hemostatice, erbicide, ierburi medicinale, ierburi de
fumat pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte de hamei pentru
scopuri farmaceutice, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat
pentru scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen
pentru scopuri medicale, bandaje igienice, implanturi
chirurgicale (țesuturi vii), repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, scutece pentru incontinență,
pantaloni, absorbanți, pentru incontinență, infuzii
medicinale, repelent pentru insecte, insecticide,
fluid seminal pentru inseminare artificială, ioduri
pentru scopuri farmaceutice, iod pentru scopuri
farmaceutice, lodoform, mușchi irlandez pentru
scopuri medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, vaselină rectificată pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, chiloți sanitari, chiloți pentru
menstruație, făină lactată (pentru bebeluși), lactoză,
preparate pentru exterminarea larvelor, laxative,
lecitină pentru scopuri medicale, lipitori pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pe
bază de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de in
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri
medicale, lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri veterinare, șervețele impregnate cu loțiuni
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farmaceutice, tablete pentru scopuri farmaceutice,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malț pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicinale pentru creșterea
părului, uleiuri medicinale, rădăcini medicinale, ceai
medicinal, cutii medicinale, (portabile), umplute,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
menstruație, mentol, alifii mercuriale, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, substanțe nutritive pentru
microorganisme, preparate chimice pentru tratarea
mucegaiului, grăsime pentru mulgere, ape minerale
pentru scopuri medicale, săruri de apă minerală,
suplimente alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ceară de mulaj pentru
stomatologi, moleschin pentru scopuri medicale,
preparate împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
apă de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, nămol medicinal, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, muștar pentru scopuri farmaceutice,
plasturi cu muștar, scoarță de mirobolan pentru
scopuri farmaceutice, narcotice, nervine, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, suplimente
nutritive, pentru scopuri medicale, ulei de terebentină
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru scopuri
farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc, preparate
pentru opoterapie, absorbante zilnice (sanitare),
hârtie pentru plasturii cu muștar, paraziticide, pectină
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru scopuri
farmaceutice, peptone pentru scopuri farmaceutice,
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preparate farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru tratarea filoxerei, pilule
de uz farmaceutic, plasturi de uz medical, otrăvuri,
pomade pentru scopuri medicale, porțelan pentru
proteze dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pulbere de piretru, quassia
pentru scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale, substanțe
radioactive pentru scopuri medicale, substanțe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru șobolani, reducerea ceaiului în scopuri
medicale, remedii pentru perspirație, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptișor de
matcă (pentru scopuri medicale), cauciuc pentru
uz stomatologic, sal pastile amoniacale, săruri
pentru scopuri medicale, prosoape sanitare, salcie
(pentru scopuri medicale), gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative, medicamente seroterapeutice, seruri,
sicativi (agenți de uscare) pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate medicale pentru slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, bureți cicatrizanti,
amidon pentru uz dietetic sau famaceutic, preparate
de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, bețe de sulf (dezinfectanți),
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii pentru
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arsurile solare, preparate farmaceutice pentru tratarea
arsurilor solare, supozitoare, pânză chirurgicală
(țesuturi), siropuri pentru scopuri farmaceutice,
tartru pentru scopuri farmaceutice, material pentru
umplerea dinților, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, apă termală, timol pentru scopuri
farmaceutice, tinctură de iod, tincturi pentru scopuri
medicale, extracte de tutun (insecticide), tonice
(medicamente), preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman și veterinar, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni pentru spălări
vaginale, preparate pentru distrugerea parazițiior,
vezicanți, preparate veterinare, substanțe chimice
care tratează boala viței de vie, preparate pe bază
de vitamine, vată pentru scopuri medicale, creioane
împotriva negilor, preparate chimice pentru tratarea
mălurii, preparate chimice pentru tratarea tăciunelui,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, bumbac aseptic,
ceai anti-astmatic, otrăvuri bacteriene, preparate
bacteriene pentru uz medical și veterinar.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi
metalice, case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, minereuri, coloane publicitare din
metal, conducte metalice pentru instalațiile de
ventilare și aer condiționat, aliaje din metale comune,
aluminiu, folie de aluminiu, sârmă din aluminiu, plăci
de ancorare, ancore, otel cornier, capcane pentru
animale sălbatice, metal anti-frecare, nicovale,
nicovale (portabile), placă de armură, armurărie,
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voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, bile din otel, benzi metalice pentru
legare, sârmă ghimpată, cercuri metalice pentru
butoaie, butoaie din metal, parapete metalice de
protecție pentru drumuri, bare pentru balustradele
metalice, încuietori metalice, coșuri metalice, fântâni
pentru păsări (structuri) din metal, balize metalice,
neluminoase, fiare de călcat cu cioc (fiare de călcat),
rotile metalice pentru pat, fitinguri metalice pentru
paturi, clopote pentru animale, clopote, dispozitive
de tensionare a curelelor metalice, benzi metalice
pentru manipularea înărcăturilor, bănci (vice -) din
metal, beriliu (glucin), instalații metalice pentru
parcarea bicicletelor, șuruburi metalice pentru
prinderea cablurilor, ață metalică de legare pentru
uz agricol, legături metalice, pubele de metal,
blumuri (metalurgie), scări mobile de îmbarcare
pentru pasageri, metalice, panouri de construcții
din metal, șuruburi, bolțuri, plate, bolțuri de blocare,
bolțuri metalice, capace metalice pentru sticle,
închideri pentru sticle, din metal, elemente de
fixare pentru sticle, din metal, sticle (recipiente
metalice) pentru gaz comprimat sau aer lichefiat,
închizători metalice pentru cutii, cutii din metal comun,
casete de siguranță pentru bani, brățări metalice
de identificare, bretele metalice pentru manipularea
încărcăturilor, colțare metalice pentru construcții,
piuneze, conducte de ramificare din metal, alamă,
brută sau semiprelucrată, aliaje de sudură, tije
metalice pentru lipire, bronz, bronzuri pentru pietre
funerare, bronzuri (piese de artă), mânere metalice
de mătură, catarame din metal comun, grinzi metalice
pentru construcții, materiale de construcții din metal,
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fitinguri pentru mobilier sau mobilier din nichel-argint,
materiale de armare din metal pentru construcții,
fitinguri metalice pentru construcții, construcții,
transportabile, din metal, construcții din metal, dopuri
metalice, geamanduri de legare metalice, busturi din
metal comun, cabane din metal, îmbinări de cabluri
metalice, neelectrice, cleme metalice pentru cabluri
și țevi, cabluri metalice, neelectrice, cadmiu, ferestre
batante din metal, casete pentru bani metalice,
coloane de tubaj metalice pentru sondele petroliere,
suporți metalici pentru butoaie, butoaie metalice,
cepuri metalice pentru butoaie, otel turnat, fontă
de oțel, în formă brută sau semiprelucrată, role
metalice pentru mobilă, lanțuri pentru vite, plafoane
metalice, celțiu (hafniu), conducte și țevi metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată, cermete,
lanțuri pentru câini, lanțuri metalice, comode metalice
pentru hrană, cuști metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace metalice
pentru coșul de fum, tuburi metalice pentru coșul
de fum, canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fier cromat, minereuri de crom,
crom, căptușeli metalice pentru construcții, cleme
de bani, din metal obișnuit, închideri metalice pentru
containere, agățători metalice pentru îmbrăcăminte,
cobalt (brut), fitinguri metalice pentru sicrie, coliere
metalice pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere metalice
pentru gaz comprimat sau aer lichefiat, containere
metalice pentru combustibil lichid, containere metalice
pentru depozitarea substanțelor acide, containere
metalice (depozitare, transport), cupru, în formă
brută sau semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de
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cupru, neizolată, cornișe metalice, știfturi, cuplaje
metalice pentru lanțuri, crampoane (gheare de
picior), crampoane metalice (cleme), cleme metalice
(crampoane), trambuline metalice pentru sărituri,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, sonerii de ușă, neelectrice, zăvoare
pentru uși, tocuri de uși din metal, opritoare pentru
ușă, neelectrice, fitinguri metalice pentru uși,
bătătoare pentru uși, mânere metalice pentru uși,
curătătoare de încălțăminte, tăblii metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din-metal, neelectrice,
opritoare metalice pentru uși, uși metalice, țevi de
scurgere din metal, sifoane de scurgere (supape)
din metal, grătare metalice, coturi metalice pentru
țevi, garduri metalice pentru morminte, bolțuri cu
ochi, garduri metalice, ferotitan, inele de etanșare
metalice pentru bastoane, inele de etanșare metalice,
fenele din metal, figurine (statuete) din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne (suporturi
de fier pentru lemne pe foc), eclise de joantă (șine),
fitinguri metalice pentru ferestre, fitinguri metalice
pentru conducte de aer comprimat, fitinguri metalice
pentru mobilă, flanșe metalice (brățări), indicatoare
metalice cu lumină intermitentă, pentru construcții,
containere metalice plutitoare, dale metalice pentru
pardoseală, pardoseli metalice, folii metalice pentru
împachetat și ambalat, matrițe metalice de turnătorie
(matrițe), cadre metalice pentru construcții, ecrane de
foc pentru cuptor, grilaje metalice de protecție pentru
cuptoare, galenă (minereu), porti metalice, argint
german, germaniu, grinzi metalice, aliaje de lipit din
aur, grilaje metalice, plăci metalice pentru morminte,
plăcuțe funerare metalice, nipluri de gresat, cadre
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metalice pentru sere, sere metalice, transportabile,
șină de ghidare pentru căile ferate, jgheaburi pentru
burlane metalice, jgheaburi metalice, cătușe, paleti
metalici pentru manipulare, feroneri din metal,
de mică dimensiune, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige pentru ardezie (feronerie metalică),
cârlige metalice pentru suporturile de haine, oțel
balot, bandă de oțel, buncăre de alimentare metalice,
nemecanice, cuie pentru potcoave, potcoave
metalice, numere metalice pentru case, neluminoase,
forme metalice pentru gheață, plăci de identificare
metalice, indiu, lingouri din metale comune, plase
metalice împotriva insectelor, dispozitive de întindere
pentru benzile din fier (legături de tensiune), fier
molibden, minereuri de fier, fier siliciu, plăci din
fier, fier, în formă brută sau semiprelucrată, sârmă
de fier, grilaje din fier pentru ferestre, grilaje din
fier pentru uși, jaluzele metalice, duze metalice cu
jet, grinzi metalice, racorduri metalice pentru țevi,
chei, inele pentru chei din metal comun, mânere
metalice pentru cuțite, butoane rotative metalice,
scări metalice, zăvoare metalice, șipci metalice,
zăbrele metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția formelor
de tipar, limonit, buiandrugi metalici, paleți metalici
pentru încărcare, gabarite de încărcare metalice
pentru vagoanele de cale ferată, chingi metalice
pentru manipularea încărcăturilor, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje, dispozitive
metalice de fixare a curelelor, materiale de armare din
metal pentru curele de mașini, magneziu, mangan,
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capace metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru rețele de conducte, catarge metalice,
materiale metalice pentru căile ferate permanente,
de tip funicular, plăci memoriale din metal, plăcuțe
memoriale din metal, mulaje metalice pentru cornișe,
molibden, cutii de bani din metal, monumente
metalice, bolarzi metalici de acostare, cuve metalice
pentru amestecarea mortarului, cuie, nichel-argint,
nichel, niobiu, duze metalice, plăcuțe de înmatriculare
din metal, piulițe metalice, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, ambalaje din tablă de cositor,
lacăte, cabine metalice pentru pulverizarea vopselei,
stâlpi metalici de gard, paleti de transport din metal,
paravane metalice, blocuri de pavaj din metal, cepuri
metalice, țevi de presiune (metalice), palplanșe
metalice, coloane metalice pentru construcții, pini
(feronerie), mufe din metal pentru țevi, țevi metalice,
materiale de armare din metal pentru țevi, conducte
metalice, pitoni metalici, platforme, prefabricate,
din metal, elemente de fixare metalice de perete,
schimbătoare de cale ferată, piloni metalici, piloni
metalici pentru liniile electrice, piscine (structuri)
metalice, prispă din metal (clădiri), stâlpi metalici,
cârlige metalice pentru tigăi, cutii metalice pentru
conservare, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată, tambure metalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, materiale
de armare din metal, pentru beton, inele metalice,
nituri din metal, platforme metalice pentru lansarea
rachetelor, tije metalice pentru lipire și sudare,
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rulouri pentru ferestre din oțel, acoperișuri metalice
intermitente, învelitori metalice pentru acoperișuri,
învelitori metalice pentru acoperiș, frânghii metalice,
funii metalice, glisiere metalice pentru uși glisante,
seifuri (cutii tari), lanțuri de siguranță din metal,
opritoare metalice pentru ferestre, scripeți din metal
pentru ferestre, schele metalice, șuruburi metalice,
mânere de coasă din metal, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi, foi
și plăci metalice, bailaguri, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, panouri din
metal, panouri, neluminoase și nemecanice, din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanice, pentru drumuri, pervaze metalice,
silozuri metalice, aliaje de staniu placate cu argint,
aliaj de argint, patinoare (structuri din metal),
manșoane (feronerie metalică), sârmă metalică
pentru lipit, încuietori cu arc, arcuri (feronerie
metalică), pinteni, trepte (scări) din metal, scări
metalice, statui din metal comun, aliaje din oțel,
construcții din oțel, stâlpi de oțel, table din otel, țevi
din oțel, oțel, în furmă brută sau semiprelucrată,
sârmă din oțel, trepte (scări) din metal, etriere
din metal, opritoare metalice, balamale metalice,
dispozitive de întindere pentru benzile metalice
(legături de tensiune), montanți (componente ale
scărilor) metalici, bazine metalice, tantal (metal),
stâlpi telegrafici din metal, cabine telefonice din
metal, cutii telefonice din metal, cabluri de teleferic,
legături de tensiune, țăruși metalici pentru cort,
filete metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, țigle metalice pentru acoperișuri, plăci
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metalice pentru construcții, cositor, foită de staniu,
tablă de cositor, cutii, titan, tombac, monumente
metalice pentru morminte, cavouri metalice, plăci
funerare metalice, stele funerare metalice, cutii de 
scule din metal (goale), dulapuri pentru scule din 
metal (goale), mânere metalice pentru scule,
dozatoare de prosoape, fixe, din metal, protecții
metalice  pentru  arbori,  tubaje metalice, fier 
tungsten,tungsten, turnichete, non-automate, plăci 
turnante (căi ferate), valve metalice (altele decât 
componentele de mașini), vanadiu, anemoscoape 
sau giruete dinmetal, cazane metalice, cripte 
metalice (funerare), gheare de menghină, din metal, 
lambriuri metalice,placări metalice pentru pereți 
(construcții), căptușelimetalice pentru pereți 
(construcții), șaibe metalice,valve metalice pentru 
țevile de apă, țevi de apămetalice, tije metalice 
pentru sudare, dispozitive de blocare a roților 
(blocatoare), metal alb, cheimetalice înfășurate, 
tambure de înfășurare metalice,nemecanice, pentru 
furtunuri flexibile, bolțuri pentrucadrele ferestrelor, 
elemente metalice pentru fixareaferestrelor, cadre 
metalice pentru ferestre, ferestremetalice, țesătură 
metalică, sârmă pentru antene,sârmă din metal 
comun, dispozitive de întindere a sârmei (legături 
de tensiune), sârmă din aliajemetalice comune (cu 
excepția firelor fuzibilei), frânghiide sârmă, lucrări 
de artă din metal comun, zinc, zirconiu.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi 
organede transmisie (cu excepţia celor pentru 
vehiculeterestre), utilaje pentru agricultură, 
incubatoare pentru ouă, aparate pentru curățarea
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acetilenei, benzi adezive pentru scripeți, dozatoare 
de benziadezive (mașini), pompe de aerare pentru 
acvarii,aparate pentru aerarea băuturilor, aparate 
pentruaerarea apei, aeratoare, aerocondensatori, 
motoareaeronautice, motoare de avion, agitatoare, 
utilajeagricole, elevatoare agricole, unelte agricole, 
alteledecât cele acționate manual, aerografe pentru
aplicarea culorii, condensatoare de aer, dispozitive
cu pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
motoare pentru vehiculele cu pernă de aer, pompe
de aer (instalații de garaj), mașini pentru aspirarea
aerului, alternatoare, lagăre antifricțiune pentru
mașini, dispozitive anti-poluare pentru motoare, 
plăci(componente ale mașinilor), atomizoare 
(mașini),ancore automate cu patru brațe pentru uz 
naval, osii pentru mașini, saci pentru aspiratoare, 
inele cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile, lagăre 
derulmenți pentru mașini, rulmenți (componente ale
mașinilor), rulmenți pentru arborii de transmisie,
bătătoare electrice, mașini de batere, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, pompe de bere,
burdufuri (mașini), transportoare cu bandă, curele
dinam, benzi pentru transportatoare, curele pentru
mașini, curele pentru motoare, mașini de îndoit,
mașini pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului, mașini
pentru prepararea bitumului, mașini pentru ascuțirea
lamelor (șlefuire), portcuțite (componente ale
mașinilor), lame pentru tocătoarele staționare, lame
(componente ale mașinilor), mixere, electrice, pentru
uz casnic, suflante pentru compresia, evacuarea
și transportul gazelor, suflante pentru compresia,
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aspirarea și transportul cerealelor, motoare pentru
ambarcațiuni, bobine pentru războaiele de țesut,
tuburi de cazan (componente ale mașinilor),
aparate și mașini pentru legătorie utilizate în scopuri
industriale, mașini de colectare a pietrei de cazan,
sfredele pentru minerit, mașini de umplut sticle,
mașini de spălat sticle, mașini de astupat sticle,
mașini de capsulat sticle, mașini de sigilat sticle, cutii
pentru matrițe (tipărire), mașini de împletit, garnituri
de frână, altele decât cele pentru vehicule, saboți
de frână, alții decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule, mașini
de tăiat pâinea, mașini pentru preparare berii,
poduri rulante, perii dinam, perii (componente ale
mașinilor), perii, acționate electric, buldozere, mașini
pentru unt, calandru, desfăcătoare de conserve,
electrice, vinciuri, perii de carbon (electricitate),
alimentatoare pentru carburatoare, carburatoare,
garnitură de cardă (componente ale mașinilor de
cardat), mașini de cardat, mașini și aparate pentru
șamponarea covoarelor, electrice, glisoare pentru
mașinile de tricotat, cartușe pentru mașinile de
filtrare, convertoare catalitice, instalații centralizate
de curățire cu vacuum, mașini centrifuge, concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, tocătoare de paie,
fierăstraie cu lanț, lanțuri de acționare, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, dălți pentru mașini,
mandrine (componente ale mașinilor), agitatoare,
mașini de țigarete pentru scopuri industriale, site de
cenușă (mașini), clapete de reținere (componente
ale mașinilor), mașini și aparate pentru curățare,
electrice, dispozitive de curățare cu abur, foarfeci
de tăiat (mașini), ambreiaje, altele decât cele pentru
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vehiculele terestre, mașini pentru tăierea cărbunelui,
râșnițe de cafea, altele decât cele acționate manual,
mașini de spălat acționate cu monede, mașini
de spălat colorate, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer comprimat,
pistoare cu aer comprimat pentru extrudarea
masticurilor, compresoare (mașini), compresoare
pentru frigidere, betoniere (mașini), instalații de
condensare, biele pentru mașini, motoare, cabluri
de comandă pentru mașini, motoare, mecanisme de
comandă pentru mașini, motoare, condensatoare
de abur (componente ale mașinilor), elemente
de comandă hidraulice pentru mașini, motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru mașini,
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, convertoare
pentru lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, capote (componente
ale mașinilor), macarale (dispozitive de ridicare
și avansare), arbori cotiți, cartere pentru mașini,
motoare, manivele (componente ale mașinilor),
separatoare de cremă / lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor, mașini de șlefuit, cultivatoare (mașini),
cultivatoare motorizate, generatoare de curent,
dispozitive pentru tragerea draperiilor, acționate
electric, freze (mașini), mașini de tăiat, arzătoare
de tăiat, acționate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru mașini, cilindri pentru
motoare, pistoane pentru cilindri, mașini de lapte,
mașini de cârpit, pistoane amortizor (componente
ale mașinilor), dezaerator pentru apa de alimentare,
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degresoare (mașini), macarale derrick, diagrame
pentru pompe, mașini de decupat și filetat, mașini
de ștanțat, excavatoare cu lingură (mașini), mașini
de spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
șanțuri (pluguri), mașini de divizat, sisteme de
deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de deschidere
și închidere a ușilor, pneumatice, unități de eliminare
a deșeurilor (deșeuri), robinete de drenaj, mașini
de drenare, aparate de prelucrare, mandrine de
găurit (componente ale mașinilor), flori de burghiu
(componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormașini, instalații
de foraj, flotante sau neflotante, mașini de găurit
electrice, pedale de acționare pentru mașinile de
cusut, motoare de acționare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, tobe (componente ale
mașinilor), uscătoare rotative, instalații de evacuare
a prafului pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit, dinamuri,
mașini pentru terasamente, mașini pentru fabricarea
pastelor făinoase, ejectoare, ciocane electrice, mașini
electromecanice pentru industria chimică, aparate
de ridicare, curele de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), elevatoare (ascensoare),
mașini de embosare, generatoare de curent în caz de
urgență, motoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de gravat, escalatoare, excavatoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), extractoare
pentru mine, curele de ventilator pentru motoare,
ventilatoare pentru motoare, sisteme mecanizate de
alimentare a animalelor, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru cazanele
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cu motor, regulatoare ale apei de alimentare, mașini
de umplere, filtre-presă, mașini de filtrare, filtre pentru
curățarea aerului de răcire (pentru motoare), filtre
(componente ale mașinilor sau motoarelor), mașini
de finisare, fitinguri pentru cazanele cu motor, mașină
de descărnare, mori de măcinat făina, mori de făină,
drumuri de fum pentru cazanele cu motor, volante
de mașină, prese de furaj, mașini pentru prepararea
alimentelor, electromecanice, procesoare alimentare
(electrice), suflante de forjă, mașini de turnătorie, roti
de cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, cutii de viteze, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, unelte pentru războaie de țesut,
unelte, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, mașini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale mașinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
separatoare de cereale, râzătoare pentru legiune,
inele pentru ungere (componente ale mașinilor), cutii
de unsoare (componente ale mașinilor), pietre de
șlefuit (componente ale mașinilor), ghidaje pentru
mașini, pulverizator de vopsit, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente ale
mașinilor), ciocane pneumatice, unelte de mână,
altele decât cele acționate manual, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns părul pentru
animale, echipamente de manipulare pentru încărcăre
și descărcăre, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), bare de suspensie (componente
ale mașinilor), grape, mașini de recoltat, troliu de
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ridicat plase (pescuit), schimbătoare de căldură
(componente ale mașinilor), mașini de tivit, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică), mașini
de fabricat tocuri, războaie pentru țeserea ciorapilor,
carcase (componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie internă,
magneți de aprindere, incubatoare pentru ouă,
roboți (mașini), injectoare pentru motoare, aparate
de aplicare a cernelii pentru mașinile de tipărit,
motoare hidraulice, turbine hidraulice, aprinderea
magneților pentru motoare, mașini de călcat, cricuri
(mașini), motoare cu reacție, altele decât pentru
vehiculele terestre, îmbinări (componente ale
motorului), articulații universale (articulații cardanice),
carcase pentru lagăre (componente ale mașinilor),
lagăre (componente ale mașinilor), demaroare cu
pedală pentru motociclete, aparate pentru bucătărie,
electrice, mașini de frământare, mașini de tricotat,
cuțite (componente ale mașinilor), cutite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, etichetatoare (mașini),
mașini pentru confecționat dantelă, calapoade pentru
pantofi (componente ale mașinilor), strunguri (mașini-
unelte), mașini de tuns iarba (mașini), mașini de
tăiat articolele din piele, mașini pentru prelucrarea
articolelor din piele, aparate de ridicare, lifturi (altele
decât teleschiurile), rampe de încărcare, fusuri pentru
războiul de țesut, războaie de țesut (mașini), pompe
de lubrifiere, lubrifianți (componente ale mașinilor),
mașini-unelte, matrițe utilizate la tipărire, mașini de
tocat carne (mașini), tocatoate de carne (mașini),
mașini pentru prelucrarea metalelor, aparate de
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muls, mașini de frezat, război de țesut, roți de mașini,
mecanisme cu roti dintate, mașini pentru industria
textilă, colector de evacuare pentru motoare, mașini
de trefilat, mașini pentru aparatele de muls (ventuze),
mori (mașini), mori pentru uz casnic (altele decât
cele acționate manual), pietre de moară, mașini
pentru mineralizarea apei potabile, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini), mașini
de amestecat, mașini de scobit, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de formare, matrițe (componente ale mașinilor),
pavaje mobile (trotuare), captatoare și colectoare de
noroi (mașini), amortizoare pentru motoare, clești
de crestat (mașini-unelte), mașini pentru rafinarea
petrolului, mașini de tratare a minereului, mașini
de împachetare, mașini de ambalare, mașini de
vopsit, mașini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire),
mașini de hârtie, mașini de fabricat hârtie, mașini
de lustruit parchetul cu ceară, electrice, mașini de
decojit, râșnițe de piper, altele decât cele acționate
manual, segmenți de piston, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor),
mașini de rabotare, pluguri, brăzdare, forme de
tipar, transportoare pneumatice, tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, mașini și aparate de
lustruit (electrice), roti ale olarilor, ciocane mecanice,
prese (mașini pentru scopuri industriale), prese
de vin, prese de netezit, mașini de presat (pentru
satinare), reductoare de presiune (componente ale
mașinilor), regulatoare de presiune (componente
ale mașinilor), supape de presiune (componente
ale mașinilor), cilindrii de tipărire, mașini de tipărit
cu utilizare pe foi de tablă, mașini de tipărit, prese
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de tipar, role de tipar pentru mașini, mecanisme
de propulsie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de compactare, scripeți, scripeți
(componente ale mașinilor), pulverizator deșeuri,
pompe (componente ale mașinilor, motoarelor),
pompe (mașini), pompe pentru instalațiile de
încălzire, pompe de vid (mașini), poansoane pentru
mașinile de perforat, mașini de perforat, cricuri cu
cremalieră și pinion, mașini de strângere pentru
rachetele de tenis, radiatoare (de răcire) pentru
motoare, mașini pentru montarea șinelor, mașini
pentru construcția de căi ferate, greble pentru mașini
de greblat, mașini de greblat, bătătoare (mașini),
secerători, mașini de secerat și legat, mașini de
secerat și treierat, reductoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, aparate de bobinat, mecanice,
tambure, mecanice, pentru furtunuri flexibile, bobine
(componente ale mașinilor), regulatoare (componente
ale mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit, mașini
de măturat străzile (autopropulsate), mașini pentru
realizarea drumurilor, rulmenți cu bile, laminoare,
prese de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru țesături, cilindrii compactori, tăietori
de napi (mașini), mașini pentru fabricarea cârnaților,
fierăstraie cu masă (componente ale mașinilor),
lame de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), foarfeci, electrice, mașini de
sigilat pentru scopuri industriale, rulmenți cu lubrifiere
automată, separatoare, separatoare de abur/
ulei, mașini de cusut, cuplaje de arbori (mașini),
mașini de ascuțit, mașini de legat snopi, foarfeci,
electrice, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru uz
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industrial, suveici (componente ale mașinilor), site
(mașini sau componente ale mașinilor), instalații de
cernere, cernătoare, mașini de dimensionat, sanii
portcuțit (componente ale mașinilor), pluguri de
zăpadă, aparate de lipit, cu gaz, arzătoare de lipit,
cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, mașini de sortat
pentru industrie, semănătoare (mașini), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare de viteză
pentru mașini, motoare, mașini rotative, roti de tors,
mașini de filat, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de ștanțat,
suporturi pentru mașini, demarcare pentru motoare,
statoare (componente ale mașinilor), motoare cu
abur, separatoare de abur, cazane cu motor cu abur,
plăci stereotip, mașini de cusut, mașini de prelucrare
a pietrei, presetupe de etanșare (componente ale
mașinilor), aspiratoare medicale pentru scopuri
industriale, mașini pentru fabricarea zahărului,
compresoare de supraalimentare, supraîncălzitoare,
mașini de matrițare, mese pentru mașini, tambure
pentru mașinile de brodat, robinete (componente
ale mașinilor, motoarelor), mașini de gudronate,
mașini de întindere, lancie termică (mașini), mașini de
filetat, mașini de treierat, ciocane de forjare, mașini
pentru prelucrarea tutunului, unelte (componente
ale mașinilor), convertizoare de cuplu, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alții decât cei pentru vehiculele tereste, lanțuri
de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru mașini, mașini de îndreptat
(centrat), mașini de compactare a deșeurilor,
lifturi de vagoane, turbine, altele decât cele pentru
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vehiculele tereste, turbocompresoare, pluguri de
îndepărtare a gazonului, timpane (componente
ale preselor de tipar), mașini de tipărit, mașini
de tipar (fotocompunere), mașini de turnat litere,
prese tipografice, mașini tipografice, accesorii
pentru aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor
și dezinfectanților, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, supape (componente ale mașinilor),
instalații de spălat pentru vehicule, vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat, mașini de
spălat (rufe), încălzitoare de apă (componente ale
mașinilor), mașini și aparate pentru lustruirea cu
ceară (electrice), mașini de plivit, mașini de sudat,
electrice, teluri, electrice, pentru uz casnic, vinciuri,
vânturători, mașini de prelucrat lemnul, mașini de
ambalat, mașini de spălat rufe cu stoarcere.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.,
aparate de ras, ustensile abrazive (ustensile de
mână), tesle (unelte), ustensile Agricole (acționate
manual), filiere rotunde, burghie (unelte de mână),
sule, topoare, arme de mână, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână), bare (tăiere -), baionete,
mașini de tuns barba, burdufuri pentru șeminee
(unelte de mână), curele pentru unelte (suporturi),
cosoare, tăișuri (componente ale uneltelor de mână),
tăișuri (unelte de mână), ustensile pentru ascuțirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de mână),
cuțite (arme), foarfeci pentru margini, mașini de
găurit, bomfaiere, ne / bâte, unelte pentru împletit
(unelte de mână), fiare pentru marcare, burghie
de mână, cuțite de altoit, sfredel de mână pentru
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dulgherie, foarfeci pentru vite, dălți de călăfătuit,
domuri de perforat (unelte de mână), ciocane de
abataj, aparate si instrumente pentru jupuirea
animalele măcelarilor, desfăcătoare de conserve,
neelectrice, casete pentru briciuri, unelte pentru
marcarea animalelor, aparate de asomare vitelor,
feliatoare de brânză (neelectrice), dălți, satâre (cuțite),
menghine de mână (pentru tâmplari sau arămari),
securi, fiare de ondulat, răngi, clești pentru ondulare,
pensete pentru cuticule, tacâmuri, ondulatoare
pentru gene, bare de tăiat, cutite, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), pumnale, ustensile pentru
decantarea lichidelor (unelte de mână), aparate
de epilat, electrice și neelectrice, aparate pentru
distrugerea parazitilor de plante, cutite pentru filete
(parti ale uneltelor de mână), săpătoare (unelte
de mână), săpătoare de șanțuri (unelte de mână),
cutitoaie, suporturi de burghie (unelte de mână),
cutite pentru pizza, neelectrice, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale uneltelor de mână),
burghie, aparate pentru perforarea urechilor, maiuri
pentru pământ (unelte de mână), unelte așchietoare
(unelte de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre de
polizor abrazive, ace pentru gravură, expandoare
(unelte de mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, clești de scos cuiele, cuțite
pentru potcovari, pile (instrumente), aparate de
lustruit unghiile (electrice sau neelectrice), vătraie,
harpoane pentru pescuit, plăci de păr (neelectrice),
oale de turnare (unelte de mână), cadre pentru
fierăstraiele de mână, dispozitive de cules fructele
(unelte de mână), cuțite de mărunțit (unelte de
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mână), furci, ciocane (unelte de mână), unelte pentru
împâslire (unelte de mână), unelte pentru grădină
(acționate manual), sfredele (unelte de mână), fiare
de polizat, fiare de gofrare, dălți (unelte de mână),
unelte pentru altoire (unelte de mână), unelte de
gravat (unelte de mână), pietre de șlefuit (unelte
de mână), pistoale (unelte de mână), pistoale,
acționate manual, pentru extrudarea masticurilor,
melițe (unelte de mână), coase Hainault, mașini de
tuns părul de uz personal (electrice sau neelectrice),
mașini de tuns părul pentru animale (ustensile
de mână), ustensile de mână pentru ondularea
părului, neelectrice, pompe de mână, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, (unelte de mana), unelte de mână,
acționate manual, ascuțitoare cu ciocan, harpoane,
securi, săpăligi (unelte de mână), securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor de
mână), cuțite pentru cercuri (unelte de mână), cutite
de vânătoare, dălți pentru gheață, fiare (unelte de
mână neelectrice), fierăstraie mecanice, cricuri de
ridicat, acționate manual, macete, ciocane de lemn
(ustensile de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane pentru
zidari, sape late, oteluri de ascuțit, cutite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână pentru
cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile de mână),
curele pentru ascuțit din piele, leviere, boxuri pentru
pumn, dispozitive de întindere a benzilor metalice
(unelte de mână), freze (unelte de mână), cutii șablon
pentru tăiere la unghi (unelte de mână), fiare pentru
rindeluire, colectoare pentru monede, mojare pentru
sfărâmare (uneltedemână), dălți pentru scobituri,
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răngi pentru scos cuie (unelte de mână), domuri
de găurit, unghiere (electrice sau neelectrice), pile
ac, pile de unghii, pile de unghii, electrice, clești
pentru unghii, filete cu ace, nipere, poansoane cu
numere, desfăcătoare de stridii, cuțite de paletă,
cuțite de sculptat (unelte de mână), cuțite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, sape (unelte de
mână), perforatoare tip ac, cutite de rindea, rindele,
spărgători de nuci, nu din metale prețioase, pisăloage
pentru sfărâmat, patenti, fiare de capsulare (unelte
de mână), cutite de altoit, clești de perforat (unelte
de mână), perforatoare (unelte de mână), foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, rindele de făltuit, greble
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână), rașpele
(unelte de mână), dispozitive cu clichet (unelte de
mână), curele de ascuțit briciul, greble pentru nisip,
lame de ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte de
mână), ciocane de nituit (unelte de mână), săbii, lame
de fierăstrău (componente ale uneltelor de mână),
suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte de
mână), cuțite pentru solzi, foarfeci, raclete (unelte de
mână), teci pentru săbii, unelte de răzuit (unelte de
mână), șurubelnițe, inele pentru coase, pietre pentru
coase, coase, pietre pentru șlefuit, instrumente de
ascuțit, truse de bărbierit, lame de foarfecă, foarfeci
mecanice (ustensile de mână), foarfeci, lopeți (unelte
de mână), seceri, veselă de argint (cuțite, furculițe
și linguri), instrumente și unelte pentru jupuirea
animalelor, baroase, cazmale (unelte de mână),
chei (unelte de mână), spatule (unelte de mână),
aparate și instrumente pentru sacrificarea animalelor
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măcelarilor, linguri, rigle (unelte de mână), unelte de
ștanțare (unelte de mână), ciocane pentru piatră,
instrumente de șlefuit, clește de zahăr, săbii, seringi
pentru pulverizarea insecticidelor, articole pentru
masă (cuțite, furculițe și linguri), furculițe de masă,
chei tubulare, freze de înfiletare (unelte de mână),
extractoare de buruieni (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, foarfeci de tăiat crengi,
fărașe (grădinărit), fărașe de grădină, cuțite de tăiat
țevi (unelte de mână), instrumente de tăiat țevi,
pensete, tocatoare de legume, cutite pentru legume,
tocatoare pentru taietoare de legume, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru barele
de ascuțit, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare,
acumulatoare de căldură, acumulatoare de aburi,
arzătoare cu acetilenă, torte cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, aparate de aer condiţionat pentru
vehicule, aparate de aer condiţionat instalaţii de aer
condiţionat, aparate de răcire a aerului, aparate de
odorizare a aerului, uscătoare cu aer (uscătoare),
instalaţii de filtrare a aerului, aparate de ionizare
pentru tratarea aerului, aparate şi maşini de purificare
a aerului, preîncălzitoare de aer, sterilizatoare de
aer, supape de aer pentru instalaţiile de încălzire cu
abur, instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
arzătoare de alcool, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete , aparate de filtrare pentru acvarii
încălzitoare pentru acvarii lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, percolator electric de cafea, arzător de

1778



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

petrol, instalaţii pentru transportul cenuşei, automate,
autoclave (electrice, pentru gătit), cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, cazane,
altele decât componentele maşinilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăit pâinea, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, carbon pentru lămpile cu
arc, covoare încălzite electric, dispositive anti-orbire
pentru automobile (corpuri de lampi), corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, canale de fum pentru coşuri,
suflante pentru coşurile de fum, lampioane chinezeşti,
aparate de cromatografie (pentru scopuri industriale),
camere sterile (instalaţii sanitare), prăitoare de
cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de cafea,
electrice, bobine (componente ale instalaţiilor de
distilare, încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, aparate şi instalaţii de gătit, inele
pentru gătit, cutii de răcire, răcitoare pentru cuptoare,
instalaţii de răcire pentru apă, instalaţii de răcire
pentru lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, instalaţii de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire), friteuze,
electrice, dispozitive de dezgheţare pentru vehicule,
aparate pentru deshidratarea deşeurilor alimentare
cuptoare dentare, aparate de dezodorizare, nu
cele pentru uz personal, lanterne, lămpi pentru
directionrea semnalelor automobilelor, instalaţii
de desalinizare, aparate de desicare, tuburi de
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descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare de
substanţe dezinfectante pentru toalete, aparate de
dezinfectare, coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi fura,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase de
expansiune pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
hote de extracţie pentru bucătării, ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare (componente ale instalaţiilor
de aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice, filtre
pentru apa potabila, filtre pentru aerul condiţionat,
economisator combutibil, filtre pentru apa potabilă,
şeminee (domestice), fitinguri, formate, pentru
cuptoare, atarnatoare de gas, generatoare de gaz
(instalaţii), torte, coşuri de faclă pentru utilizare în
industria petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele
de încălzire, instalaţii de tras apa, saci pentru
picioare, încălziţi electric, încălzitoare pentru picioare
(electrice sau neelectrice), fore, portabile, fântâni,
congelatoare, brichete pentru aprinderea gazului,
aparate pentru prăirea fructelor, aparate de fumigatie,
nu cele pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cutii de cenuşă pentru cuptoare, cuptoare, altele
decât cele utilizate în laborator, brichete cu gaz,
aparate de epurare a gazelor, epuratoare de gaz
(componente ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz (altele decât componentele maşinilor),
încălzitoare, electrice, pentru biberoane, aparate
de încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii pentru
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încălzirea apei, arzătoare germicide, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr (uscatoare), aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, faruri pentru automobile,
cămine, instalaţii pentru sauna, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură (altele decât
componentele maşinilor), pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru vehicule,
încălzitoare pentru fiare, incalzitoare, electrice,
pentru biberoane, aparate de incalzire, instalatii de
incalzire, instalatii pentru incalzirea apei, cazane de
încălzire, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire,
electrice, elemente de încălzire, plite de încălzire,
aparate de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle cu apă caldă,
numere luminoase pentru case, umidificatoare
pentru radiatoarele de încălzire centralizată, hidranti,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, reflectoare pentru
lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi,
suporturi de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spalat, uscătoare de rufe, electrice, roci
vulcanice utilizate la grătare, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
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becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, brichete, aparate
şi instalaţii de iluminat, aparate de iluminat pentru
vehicule, lumini pentru vehicule, lumini, electrice,
pentru pomul de Crăciun, lumini pentru automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
cuptoare cu microunde (aparate de gătit), instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
ţevile de apă, lumini pentru motociclete, reactoare
nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate
de spalare cu ulei, fântâni ornamentale, fitinguri
pentru cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi (componente ale
instalaţiilor sanitare), încălzitoare pentru farfurii,
încălzitoare de buzunar, instalaţii de polimerizare,
rezervoare de apă sub presiune, instalaţii de
procesare a combustibililor nucleari şi materialului
nuclear moderator, instalaţii de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de rafinare
pentru distilare, dulapuri frigorifice, maşini şi aparate
de refrigerare, camere de refrigerare, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare, frigidere,
accesorii de reglare pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de apă, accesorii de reglare şi
de siguranţă pentru instalaţiile de gaz, prăjitoare,
ţepuşe pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate
de prăjire, rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii de
siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii pentru sauna,
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reflectoare, cabine de duş [cabinet (am.)], duşuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat electrice,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, sobe (aparate de încălzire),
lămpi stradale, cadre structurale pentru cuptoare,
aparate de clorinare pentru piscine, aparate pentru
bronzat (solarii), robinete pentru conducte, robineti,
ventile termostatice (componente ale instalaţiilor
de încălzire), prăjitoare de tutun, lampi proiectoare,
vase de toaletă, prăjitoare de cafea, scaune de
toaletă, toalete, portabile, toalete (closete cu apă),
sterilazoare, pragiuri, încălzitoare de apa (aparate),
sobe, lanterne electrice de buzunar, tuburi luminoase
pentru iluminat, pungi sterile de unica folosinta,
cabine pentru băi turceşti, portabile, aparate de
sauna faciala (saune), lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, cratite pentru gatit
sub presiune, electrice, pisoare (obiecte sanitare),
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer
condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru vehicule
[aer condiţionat], hote de aerisire pentru laboratoare,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
vase de încălzire, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru
spălat mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă, încălzitoare de apă,
instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de conducte
de apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate şi maşini
pentru purificarea apei, aparate şi instalaţii pentru
dedurizarea apei, instalaţii pentru alimentarea cu apă,
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instalatii de tragere a apei, aparate de captare a apei,
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semifinite,
materiale de călăfătuire, etanşat şi izolat, tuburi
flexibile nemetalice., tuburi flexibile nemetalice,
acetat de celuloză, semiprelucrat, rășini acrilice,
semiprelucrate, benzi adezive, altele decât pentru
papetărie și pentru scopuri medicale sau de uz
casnic, bariere plutitoare anti-poluare, rășini artificiale,
semiprelucrate, azbest, pânză de azbest, învelișuri
din azbest, țesături din azbest, pâslă de azbest,
fibre de azbest, carton de azbest, hârtie de azbest,
perdele de siguranță din azbest, ecran de asbest
pentru pompieri, foi de azbest, placă de azbest,
tălpi de azbest, pungi (plicuri, săculeți) din cauciuc,
pentru ambalat, balata, garnituri din cauciuc pentru
borcane, căptușeli din scoarță pentru izolare fonică,
compozitii de cazan pentru prevenirea radiațiilor
de căldură, materiale pentru garnituri de frână,
parțial prelucrate, amortizoare de șocuri din cauciuc,
materiale izolatoare pentru cabluri, furtunuri din
pânză cauciucată, hârtie pentru condensatoarele
electrice, fibre de carbon (fibre), altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de călăfătuire,
folie de celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, garnituri de ambreiaj, fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
furtun de cuplare pentru radiatoarele de vehicule,
cabluri din cauciuc, vată de bumbac pentru etanșare
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(călăfătuire), garnituri pentru cilindri, materiale
dielectrice (izolatoare), benzi de etanșare pentru
tâmplărie, ebonite (vulcanite), mulaje din ebonite
(mulaje vulcanite), fire elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, ațe elastice, altele
decât cele utilizate la produsele textile, umpluturi
pentru rosturile dilatatie, căptușeli din azbest,
furtun de refulare, furnun pentru foc, copite nu de
metal, compoziții chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reținere din cauciuc, fibră de sticlă
pentru izolare, țesături din fibră de sticlă pentru
izolare, materiale de filtrare (spume semiprelucrate
sau folii de plastic), furtunuri flexible, nemetalice,
suporturi din spumă pentru aranjamentele florare
(produse semifinisate), folii din metal pentru izolare,
garnituri de etanșare, vată de sticlă pentru izolare,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuși izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, țesături izolatoare, lac
izolator, substanțe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidității, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale izolatoare pentru șinele
de cale ferată, materiale izolatoare pentru rețelele
electrice, materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru țevi, latex (cauciuc), chit, mică, în formă
brută sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reținerea căldurii,
materiale pentru ambalare (amortizare, umplutură)
din cauciuc sau plastic, materiale de căptușire din
cauciuc sau plastic, garnituri pentru țevi, mufe pentru
țevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât pentru
împachetat, substanțe din plastic, semiprelucrate,
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fibre din plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
compoziții pentru prevenirea radiațiilor de căldură,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru țevi,
inele de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manșoane de
cauciuc pentru protejarea componentelor mașinilor,
material din cauciuc pentru reșaparea anvelopelor
(cauciuc), compuși de etanșare pentru îmbinări, benzi
autoadezive, altele decât cele pentru papetărie și
de uz medical sau casnic, lână de zgură (izolator),
materiale de izolare fonică, dopuri din cauciuc,
cauciuc sintetic, fire din plastic pentru lipit, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau fibră
vulcanizată (fibre), folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată (fibre), șaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată (fibre), furtunuri de
udat, ambalaje rezistente la apă, inele de etanșate,
compozitii pentru burlane.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare
şi bastoane, bice şi articole de şelarie, umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole de
şelarie, bețe de alpinism, piei de animale, serviete
diplomat, genți de spate, pungi (plicuri, săculeți)
din piele, pentru ambalat, rucsacuri pentru alpiniști,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare), huse
de îmbrăcăminte pentru călătorie, plase pentru
cumpărăturij, saci de nas (pungi de hrana), curele
pentru umăr, bandoliere, centuri din piele, genți de
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plajă, zăbale pentru animale (harnașament), ochelari
pentru cai (harnașament), cutii din piele sau carton
imitație de piele, cutii din fibră vulcanizată, frâie
(harnașament), căpestre, serviete, crupoane (părți din
pielea brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton, imitație de piele,
carcase, din piele, pentru arcurile cu foi, bice, piei de
vite, poșete din zale, nu din metale pretioase, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curățat, curea
de bărbie, din piele, zgărzi pentru animale, huse de
protecție pentru animale, huse pentru șeile cailor, piei
finisate, sisteme de prindere pentru șei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană, huse din
piele pentru mobilă, genți pentru camping, piele din
membrana exterioară a intestinului de vițel, căpestre,
rame pentru gentile de mână, genți de mână, chingi
pentru hamuri, curele pentru hamuri, hamuri pentru
animale, cutii din piele pentru pălării, ranițe, hamuturi
pentru cai, pături pentru cai, imitație de piele, portchei
(articole din piele), piele de ied, genunchiere pentru
cai, lese din piele, cabluri de piele, lese din piele,
șnururi din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitație de piele, moleschin (imitație de piele), tocuri
pentru instrumentele muzicale, botnite, valtrapuri
pentru șeile cailor, umbrele de soare, portofele,
poșete, hățuri, șei de călărie, oblâncuri de șa, șelărie,
ghiozdane școlare, sacoșe de cumpărături, rucsac
cu chingi pentru transportul bebelușilor, trăgători
pentru scărițe, părți din cauciuc pentru scărițe, curele
pentru echipamentul soldaților, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de geamantan,
geamantane, fitinguri de fier, intestin pentru carnati,
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răsucire de piele, invelitoare din piei (blanuri), genți,
nu din metale pretioase, genți de scule, goale,
pieptare (harnașament), cufere de voiaj, genți de
voiaj, seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă, cufere (bagaje), inele pentru umbrele,
arcuri pentru umbrele de ploaie sau de soare, bețe
de umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genți de cosmetice,
nedotate, bastoane (de mers), bastoane cu scaun,
mânere pentru bastoane, sacoșe de cumpărături cu
roți, cravașe.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, coloane publicitare
(nemetalice), alabastru, sticlă alabastru, corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii,
nisip pentru acvarii, umbrare (structuri), piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asflat, voliere (structuri), nemetalice,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi, nemetalice,
instalaţii pentru parcarea bicicletelor, nemetalice,
lianţi pentru fabricarea brichetelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri, nemetalice), bitum, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea pentru
construcţii, hârtie pentru construcţii, sticlă pentru
construcţii, piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
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nemetalice, pluta (comprimata), construcţii,
nemetalice, construcţii, transportabile, nemetalice,
cripte funerare, nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie, plafoane, nemetalice, ciment,
plăci de ciment, stâlpi din ciment, ciment pentru
cuptoare, ciment pentru furnale, cretă brută, cuşti
pentru găini, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de fum,
nemetalice, canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de furni (nemetalice), argilă, balast de zgură,
gudron de cărbune, materiale pentru construcţia
şi îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie din
beton, cornişe, nemetalice, parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice, rame de uşi, nemetalice, uşi,
nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane
de scurgere (supape), nu din metal, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, colibe, pâslă
pentru construcţii, garduri, nemetalice, figurine
(statui) din piatră, ciment sau marmură, şamotă
de foc, argilă refractară, mantale pentru şeminee,
tencuieli pe bază de ciment ignifuge, indicatoare cu
lumină intermitentă, nemetalice, pentru construcţii,
pontoane plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, uşi pliante, nemetalice, matriţe
de turnătorie, nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
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construcţii, şipci de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare rutieră,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, gips, coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice, grinzi,
nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice,
elemente de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var, piatră de var,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian, capace
pentru gurile de canal, nemetalice, cherestea
prelucrată, marmură, catarge (poli), nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, monumente,
nemetalice, bolarzi de acostare, nemetalici, mortar
pentru construcţii, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe, mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, olivină pentru construcţii,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile, cabine
pentru pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi
de gard, nemetalici, uluci de gard, nemetalici,
carton pentru construcţii, scânduri de parchet,
pardoseală din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune (nemetalice), cornişe,
cocini, piloţi, nemetalici, smoală, scânduri (lemn
pentru construcţii), ipsos, sticlă în plăci (geamuri),
pentru construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, verande, pentru constructii, stâlpi, nemetalici,
pentru liniile electrice, stâlpi, nemetalici, argilă
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pentru olari, proptele, nemetalice, cuarţ, traverse
de cale ferată, nemetalice, legături de cale ferată,
nemetalice, stuf, pentru construcţii, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, plăci şi benzi
din material sintetic pentru marcarea drumurilor,
materiale pentru îmbrăcarea drumurilor, indicatoare
rutiere, neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
platforme pentru lansarea rachetelor, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, acoperişuri
intermitente, nemetalice, învelitori pentru acoperişuri,
nemetalice, ardezie pentru acoperişuri, sindrila, ţigle,
nemetalice, învelitori pentru acoperiş, nemetalice,
moloz, sticlă de siguranţă, nisip (cu excepţia
nisipului pentru turnătorie), gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat), (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton, cofraje,
nemetalice, panouri de semnalizare, neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, siliciu (cuarţ), pervaze,
nemetalice, silozuri, nemetalice, nisip cuarţos,
patinoare (structure), nemetalice, zgură (materiale
de construcţii), piatră de zgură, ardezie, pulbere
de ardezie, grajduri, geamuri din sticlă colorată,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice, statui
din piatră, ciment sau marmură, piatră, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structure, nemetalice), rezervoare din zidărie,
smoală, benzi cu smoală, pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, posture telegrafice, nemetalice, teracotă,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice, cavouri,
nemetalice, cavouri (monumente), nemetalice, stele
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funerare, nemetalice, tuf, lemn de furnir, placare
cu vinii, lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, valve pentru
ţevile de apă, nu din metal sau plastic, ţevi de apă,
nemetalice, geamuri din sticlă (cu exceptia celor
pentru geamurile vehiculelor), geamuri din sticlă,
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice, pavaje din lemn,
furnire din lemn, panouri din lemn, plăci din fibre din
lemn, pentru construcţii, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură, xilolit.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse în
alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn,
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale
sau din materiale plastice, produse necuprinse
în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, perne de aer, nu cele
pentru scopuri medicale, ambră galbenă, bare de
chihlimbar, plăci de chihlimbar, copite de animale,
coarne de animale, animale împăiate, coarne de
cerb, fotolii, lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, faguri artificiali pentru stupi, sacuri de
dormit pentru camping, coșuri de pâine pentru brutari,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice, gheare
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de animale, mâner de matura, nu din metal, bambus,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole pentru
pat (cu excepția lenjeriei), paturi pentru animalele
de gospodărie, paturi, schelete de paturi (din lemn),
stupi, fundație pentru stupi, bănci (mobilă), bănci
de lucru, șuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, lazi, nemetalice, cufere din lemn sau platic,
perne de sprijin, bolturi, nemetalice, suporturi pentru
cărți (mobilă), suporturi pentru sticle, capse pentru
sticle, nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice,
cutii din lemn pentru sticle, monturi pentru perii,
busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn pentru
decantarea vinului, butoaie, nemetalice, șezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, butuci pentrii tăiat
(mese), clipsuri pentru cabluri si tevi din plastic,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru haine,
cârlige de agățat, nemetalice, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice (depozitare,
transport), corali, dopuri de plută pentru sticle, dopuri,
dopuri de plută, fildeș vegetal, portmantouri, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădite, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil, călăreți
pentru prinderea perdelei de șină, șine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii, perne, șezlonguri de punte,
decorațiuni din plastic pentru produsele alimentare,
birouri (mobile), cărucioare de servit cina (mobilă),
aviziere, suporturi de prezentare, divane, cuști
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pentru câini, fitinguri de uși, nemetalice, uși pentru
mobilă, dibluri, nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese de
toaletă, borduri din plastic pentru mobilă, gherghefuri,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coșuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori, suporturi
pentru flori (mobilă), suporturi pentru furaje, urne
funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobile, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi
de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri), paleți de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru pălării, tetiere (mobilă), scaune înalte pentru
bebeluși, balamale, nemetalice, faguri de miere,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat, paturi de spital,
numere pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale, brățări
de identificare, nemetalice, pentru spital, dulapuri
de cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă),
premergătoare, obiecte publicitare gonflabile, fildeș,
neprelucrat sau semiprelucrat, cuști pentru animalele
de gospodărie, panouri de agățat cheile, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
cutii de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi de
bibliotecă, paleți de încărcare, nemetalici, gabarite
de încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferată (vagoane), dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori (altele decât
cele electrice), nemetalice, rafturi pentru reviste,
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mese pentru masaj, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, nu din metal, dulapuri pentru medicamente,
spumă de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru
pasageri, elemente mobile (decoratiuni), geamanduri
de legare, nemetalice, sidef, neprelucrat sau
semiprelucrat, mulaje pentru ramele de tablouri,
ecusoane, nemetalice, căsuțe pentru animalele de
gospodărie, căsuțe, standuri pentru ziare, plăcuțe
de înmatriculare, nemetalice, piulițe, nemetalice,
mobilă de birou, scoici de stridii, containere pentru
ambalare din plastic, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru ramele
de tablouri, perne, placarde din lemn sau plastic,
paie împletite, cu excepția rogojinelor, cartele din
plastic, nu cele codate, rafturi pentru farfurii, țarcuri
de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice, dopuri
(dibluri), nemetalice, piloni, nemetalici, scripeți din
plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă), ratan, stuf
(materiale împletite), bobine de lemn pentru fire
textile, mătase, cordoane, tambure, nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, rezervoare,
nu din metal și nici din zidărie, nituri, nemetalice,
capre de tăiat lemne, mobilier școlar, suporturi
pentru ascuțit ghearele, pentru pisici, paravane de
incendiu (casnice)/aparate de incendiu, mânere
nemetalice pentru cutite, mânere nemetalice, ecrane
de protecție (mobilă), șuruburi, nemetalice, capace
de etanșare, nemetalice, scaune, scaune din metal,
rame de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură (mobila), rafturi
pentru depozitare, cobilițe (juguri), vitrine (mobilă),
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bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn sau
plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele interioare
lamelare, canapele, tije pentru scari, araci, pentru
plante sau arbori, figuri de ceara, birouri de lucrat
în picioare, suporturi pentru mașinile de calculat,
suporturi costume, statui din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, doage de lemn, trepte (scări), nemetalice,
taburete, saltele din paie, cutie de bijuterii din material
nepretios, împletituri din paie, borduri din paie,
placi decorative pentru pereți, nu din material textile
(mobila), păsări împăiate, blaturi de mese, mese,
panouri nemetalice, paie de băut, mese din metal,
manechine pentru croitorese, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, țăruși
pentru corturi, nemetalici, carapace de broască
țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice,
paleți de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă), cuve, nemetalice, pentru
amestecare mortarului, mese de scris, suporturi
pentru umbrele, supape, nemetalice, altele decât
componentele mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri
de menghină, nu din metal, suporturi pentru lavoare
(mobilă), valve din plastic pentru țevile de apă, os
de balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de înfășurare,
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
fitinguri pentru ferestre, nemetalice, stâlpi de steag,
panglică de lemn, jaluzele interioare din lemn țesut,
mese de scris.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia

1796



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru
curățarea pielii, dozatoare de aerosoli, nu cele pentru
scopuri medicale, autoclave, neelectrice (pentru
gătit), cădițe pentru bebeluși (portabile), mixer manual
(agitatoare de cocktailuri), bazine (recipiente), coșuri
ru uz casnic, nu din metale pretioase, linguri de gătit
(ustensile de gătit), bătătoare, neelectrice, halbe de
bere, scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de cizme,
desfăcătoare de sticle, electrice și neeteetrice, sticle,
boluri (bazine), cutii din metal, pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coșuri de pâine
(de uz casnic), perii pentru animale (perii), tocătoare
pentru pâine, cutii pentru pâine, mături, articole de
periat, materiale pentru fabricarea periilor, perii,
perii pentru încălțăminte, perii electrice (cu excepția
componentelor mașinilor), perii pentru curățarea
rezervoarelor și containerelor, găleți, găleți realizate
din împletituri, busturi din porțelan, teracotă sau sticlă,
untiere, capace pentru untiere, cârlige pentru nasturi,
servire (tăvi), nu din metale pretioase, cuști pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri (forme),
candelabre (sfeșnice), nu din metale pretioase, inele
pentru lumânări, nu din metale pretioase, stingătoare
pentru lumânări, nu din metale pretioase, cutii de
bomboane, nu din metale pretioase, bătătoare de
covoare (ustensile de mână), mături mecanice pentru
covoare, ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioară pentru curățat, capace
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pentru platourile de brânzeturi, ornamente chinezești,
bețișoare pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
de uz casnic), instrumente de curățare, acționate
manual, câlți pentru curățat, clapete de închidere
pentru capacele borcanelor, mâner din porțelan de
usa, cârpe pentru spălarea pardoselilor, cuie de
rufe, ace de rufe, intinzătoare pentru îmbrăcăminte,
cârpe de curățare, cârpe imbibate cu detergent,
suporturi de pahare, nu din hârtie sau material textil,
amestecătoare pentru cocktailuri, scuturi de cărbune,
râșnițe de cafea, acționate manual, servicii de cafea,
nu din metale pretioase, butoane de porțelan, filtre
de cafea, neelectrice, aparate pentru indepartarea
mucegaiului (neelectrice), cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, nu din metale
pretioase, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru ornat
pentru cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie (exceptand
metalele pertioase), forme pentru copt (forme), forme
pentru fursecuri (biscuiți), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, țepușe metalice pentru
gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice,
tirbușoane, ustensile cosmetice, deșeuri din bumbac
pentru curățat, seturi de recipiente pentru ulei și oțet,
nu din metale pretioase, recipiente, nu din metale
pretioase, tăvi pentru firimituri, cristal (sticlărie),
cesti, nu din metale pretioase, pahare din hârtie
sau plastic , tesale, tocătoare pentru bucătărie,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii,
veselă, nu din metale pretioase, perii pentru spălarea
veselei, jgheaburi pentru băut, vase de băut, coame
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de băut, sticle de băut, pahare de băut, suporturi
pentru uscarea rufelor, coșuri de gunoi, ștergătoare
de praf, neelectrice, cârpe de șters praful (pânze),
vase de lut, cratițe din lut, suporturi pentru ouă, sticlă
emailată, fructiere, nu din metale pretioase, perii
pentru sprâncene, pămatufuri pentru șters praful,
hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea utilizată
la izolații sau la produsele textile, fire din fibră de
sticlă, altele decât cele utilizate la produsele textile,
figurine (statuete) din porțelan, teracotă sau sticlă,
dispozitiv de răcire a alimentelor, care contin fluide
schimbatoare de caldura, pentru scopuri casnice,
sticle, nu din metale pretioase, suporturi pentru
plăcile de păr, ață dentară, ghivece de flori, invelitori
pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie, pliciuri
pentru insectele zburătoare (capcane sau tiluri),
cupe pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile
pentru șters praful de pe mobilă, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcții, mănuși
de grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri de sticla, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei pentru
construcții), vată din sticlă, nu cea utilizată la izolatii,
sticlă cu conductori electrici fini încorporați, sticlă
pentru geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), întinzătoare pentru mănuși,
mănuși pentru uz casnic, vase pentru lipici, râzători
(ustensile pentru bucătărie), suporturi grătare,
grătare (ustensile de gătit), perii pentru păr, recipiente
termoizolante pentru băuturi, recipiente termoizolante,
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încălzitoare pentru biberoane, neelectrice, suporturi
pentru flori și plante (aranjamente florale), perii pentru
cai, vase pentru păstrat mâncarea caldă (neîncălzite
electric), forme pentru cuburile de gheață (forme),
frapiere de gheață, terarii de interior (cultivarea
plantelor), capcane pentru insecte, sticle sub vid,
huse pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare, nu din metale
pretioase, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, nu din metale pretioase, ustensile de
bucătărie, nu din metale pretioase, suporturi de
cuțite pentru masă, perii pentru abajururi, pieptăți
cu dinți rari pentru păr, măsuțe, seturi pentru lichior,
tăvițe pentru necesitățile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, mansiere pentru
animale, troace pentru animale, suporturi pentru
meniuri, cutii pentru mizerie, râșnițe pentru uz casnic,
acționate manual, linguri de amestecare (ustensile de
bucătărie), mopuri, mozaicuri din sticlă, nu cele pentru
construcții, forme (ustensile de bucătărie), capcane
pentru șoareci, căni, nu din metale pretioase, perii
pentru unghii, inele pentru șervețelele de masa, nu
din metale pretioase, cuiburi cu ouă artificiale, mașini
de tăiței (acționate manual), duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, sticlă de opal, sticlă
de opalină, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuțite
pentru patiserie, râșnițe de piper, acționate manual,
pipernițe, nu din metale pretioase, arzătoare pentru
parfumuri, pulverizatoare de parfum, atomizoare
pentru parfumuri, coșuri dotate pentru picnic (inclusiv
vesela), palete pentru plăcinte, pușculițe în formă
de purcel, nu din metal, pipete (ustensile pentru
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degustarea vinului), plăci de sticlă (material brut),
farfurii de protecție pentru ca laptele să nu dea în
foc, pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate și mașini de lustruire, pentru uz
casnic, neelectrice, materiale de lustruire (pentru
strălucire), cu excepția preparatelor, hârtiei și pietrei,
mănuși de lustruire, articole din porțelan, cutii de
răcire portabile, neelectrice, capace de oale, vase,
produse de olărie, inele pentru păsările de curte,
duze, bureți pentru pudră, pudriere compacte, nu
din metale pretioase, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru șobolani, sticle frigorifice, inele pentru
păsări, sucitoare (intern), boluri de salată, nu din
metale pretioase, solnite, nu din metale pretioase,
bureti de metal pentru cratite, farfurioare, linguri-cupe
(vesela), servicii (veselă), nu din metale pretioase,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit, șanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi
de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri
de firme din porțelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, absorbante de fum pentru uz
casnic, cutii de săpun, dozatoare de săpun, boluri
pentru săpun, roluri pentru supă, nu din metale
pretioase, spatula (ustensile de bucătărie), seturi de
condimente, suporturi pentru bureți, bureți pentru
uz casnic, stropitori, statui din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oțel pentru curățare,
cratițe, strecurători pentru uz casnic, zaharnițe, nu
din metale pretioase, seringi pentru udarea florilor și
plantelor, suporturi pentru șervețele de masa, nu din
metale pretioase, farfurii pentru masă, nu din metale
pretioase, articole de masă, altele decât cuțitele,
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furculițele și lingurile, nu din metale pretioase, halbe,
nu din metale pretioase, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, nu din metale pretioase,
servicii de ceai, nu din metale pretioase, infuzoare
de ceai, nu din metale pretioase, strecurători de ceai,
nu din metale pretioase, ceainice, nu din metale
pretioase, recipiente termoizolante pentru alimente,
prese pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj,
dozatoare pentru hârtia de toaletă, bureți pentru
toaletă, ustensile pentru toaletă, periuțe de dinți,
periuțe de dinți, electrice, suporturi pentru scobitori,
nu din metale pretioase, scobitori, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, nu din metale
pretioase, suporturi pentru vasele fierbinți (ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, ustensile
pentru uz casnic, nu din metale pretioase, vaze, nu
din metale pretioase, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheață și băuturi cu gheață, fibre de
sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele, neelectrice,
scânduri pentru spălare, ligheane, aparat cu jet de
apă pentru curățarea dinților și a gingiilor, dispozitive
de udare, dispozitive de stropit, stropitori, aparate
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi,
teluri, neelectrice, pentru uz casnic, deșeuri de lână
pentru curățare, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci,
materiale de umplutură, materiale textile fibroase
brute.
24 - Tesături şi articole textile necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi feţe de masă, cuverturi
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de pat şi feţe de masă, tesături adezive care se
aplică utilizând căldura, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, banere, textile pentru
baie (exceptând îmbrăcămintea), pături pentru pat,
invelitori pentru pat, huse pentru pat, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pânză pentru masa
de biliard, țesătură pentru site, brocart, vatir, pânză,
stambă, țesătură de stambă imprimată, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon,
țesături sub formă de șnur, șeviot (țesătură), țesătură,
suporturi de pahare (textile de masa), pânze de
bumbac, huse din material textil pentru mobilă, huse
din plastic pentru mobilă, huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă (tesatura), huse pentru
pernele de divan, huse detașabile pentru mobilă,
crep (țesătură), crepon, suporturi pentru draperii din
material textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, scutece din pânză, perdele pentru uși, stofă,
plăpumi de puf (cuverturi de pat), material elastic
tesut, pânză imprimată pentru broderie, țesătură din
esparto, pânză, pânză pentru încălțăminte, pânză
care imită pielea animalelor, pânze pentru utilizare
la produsele textile, prosoape de față din material
textil, fetru, țesături din fibră de sticlă pentru uz pentru
utilizare la produsele textile, materiale textile de
filtrare, steaguri (nu din hartie), flanel (țesătură),
flanel (sanitar), molton (pânză), finet, tifon (panza),
panze de sticle (prosoape), pânză cauciucată, alta
decât cea pentru papetărie, țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, căptușeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, țesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz casnic,
jerseu (panza), pânză de iută, țesătură tricotată,
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etichete (panza), pânze pentru lenjerii, țesături
pentru lenjeria de corp, țesătură de căptușeală
pentru încălțăminte, căptușeli (textile), cârpe pentru
demachiere (panza), marabu (țesătură), material
textil, huse pentru saltele, mănuși de baie, moleschin
(țesătură), plase de țânțari, șervețele de masă din
material textil, perdele cu aspect de plasă, materiale
textile nețesute, mușama (utilizată ca față de masa),
dosuri de perne, fețe de perne, suporturi pentru
farfurie, materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
pături imprimate din material textil, țesătură de ramie,
țesătură de mătase artificială, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), traverse de masă, cearșafuri
(textile), perdele de duș din material textil sau plastic,
giulgiuri, mătase (țesătură), țesături de mătase pentru
imprimarea de modele, saci de dormit (cearsafuri),
fețe de masa (nu din hârtie), garnituri de masa (nu
din hârtie), protecții pentru masa (nu din hartie),
tafta (țesătură), tapiserie (carpete agățate pe pereți),
din material textil, față (lenjerie), fețe (huse pentru
saltele), prosoape din material textil, împletitură
(țesătură), tul, țesături pentru tapițerie, catifea, pânză
de lână, țesătură de lână, zefir (țesătură)
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
flori artificiale, flori artificiale, fructe artificiale,
ghirlande artificiale, insigne ornamentale (nasturi),
insigne pentru purtare, nu din metale prețioase,
fermoare pentru genți, benzi elastice pentru
susținerea mânecilor, elastice de păr, agrafe de păr
(clame de păr), bărbi false, cleme pentru curele, ace
pentru mașina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze, ace de
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năvădit, funde pentru păr, cutii de ace, nu din metale
pretioase, cutii de cusut, închizători pentru bretele,
șnururi (tesaturi), broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
catarame (accesorii de îmbrăcăminte), nasturi,
catarame pentru pantofi, fanoane pentru corsete,
truse de ace, nu din metale pretioase, găitane
(pasmanterie), borduri pentru îmbrăcăminte,
ocheți pentru îmbrăcăminte, închizători pentru
îmbrăcăminte, pernuțe de umeri pentru îmbrăcăminte,
suporturi pentru gulere, numere de concurs, cordoane
pentru îmbrăcăminte, cordoane pentru ornamente,
copci pentru corsete, materiale pentru tinerea calda a
ceaiului, ace de croșetat, bigudiuri de par neelectice
(altele decât instrumentele de mână), benzi pentru
rejansele de draperii, perne pentru ace, perne
pentru acele cu gămălie, cleme de pantaloni pentru
cicliști, forme pentru cârpit, ace de stopat, petice
termoadezive pentru decorarea articolelor textile
(mercerie), dantelă pentru borduri, panglici elastice,
broderie, fir metalic pentru broderie, ocheți pentru
pantofi, păr fals, tivuri false, mustăti false, închizători
de pantofi, închizători cu fermoar, pene (accesorii de
îmbrăcăminte), festoane (broderie), volane pentru
fuste, coronițe din flori artificiale, volănașe pentru
îmbrăcăminte, volănașe (dantelărie), franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare în croitorie),
cu excepția ațelor, căști pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr (ace de păr), plase pentru păr,
articole decorative pentru păr, ace de păr, șuvițe
împletite meșe de păr, ornamente pentru pălării (nu
din metale pretioase), plasturi adezivi termici pentru
reparare articole textile, benzi de prindere cu scai
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și puf, copci (mercerie), croșete pentru carpete,
cârlige pentru pantofi, andrele, tunderea dantelelor,
ornamente din dantelă, șireturi pentru pantofi, șireturi
de lână, litere pentru marcarea lenjeriilor, numerale
pentru marcarea lenjeriilor, numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare, ace, ace
pentru mașinile de pieptănat lâna, ace de cizmărie,
ornamente pentru pantofi (nu din metale pretioase),
beteala (ornamente vestimentare), pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), picou (margine de
dantelă), ace cu gămălie, altele decât bijuteriile,
panglici pentru premii, hățuri pentru îndrumarea
copiilor, panglici de mercerie, rozete (mercerie),
ace pentru pielărie, ace de cusut, degetare pentru
cusut, ace pentru confecționarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, capse, paiete pentru
îmbrăcăminte, ciucuri (mercerie), moțuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet, cu
excepţia celor din materiale textile, tapet, cu excepţia
celor din materiale textile, gazon artificial, covoare
pentru automobile, covorașe de baie, substrat de
covor, carpete, învelitori de pardoseală, covorașe
de intrare, covoare pentru gimnastică, saltele pentru
gimnastică, carpete agățate pe pereți, nu din material
textil, linoleum, preșuri, covoare din frânghii împletite
pentru pârtiile de schi, covoare antiderapante,
covoare din stuf, învelitori de pardoseală din vinil,
tapet.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase, ornamente pentru
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pomul de Crăciun, ornamente pentru pomul de
Crăciun, pistoale cu aer (de jucărie), aparate de
amuzament, automate și acționate cu fise, articole
pentru tras cu arcul, jocuri de table, genți special
concepute pentru schiuri și plăci de surf, momeală
artificială pentru pescuit, mingi pentru jocuri, bile
de sticlă pentru jocuri, haltere, mănuși de baseball,
bâte pentru jocuri, mănuși de basebalt (accesorii
pentru jocuri), clopoței pentru pomul de Crăciun,
curele pentru ridicarea greutăților (articole sportive),
biciclete staționare de antrenament, bile de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, tacuri de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziționarea bilei
pe masa de billiard, margini elastice pentru masa de
biliard, mese de biliard, mese de biliard ac donate
cu fise, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), senzori de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), camere de mingi
pentru jocuri, blocuri de construcție (jucării), jocuri
pe tablă, sănii bob, plăci pentru bodyboarding,
aparate pentru culturism, aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, pocnitori cu surprize specifice
Crăciunului, ghete de patinaj cu lame atașate, aparate
și mașini de bowling, arcuri pentru tragere, mănuși
de box, jocuri de construcție, plase pentru fluturi,
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), cărți de joc, cretă
pentru tacurile de biliard, table de dame, dame
(jocuri), jocuri de șah, table de șah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții), suporturi pentru
pomii de Crăciun, pomi de Crăciun din material
sintetic, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepția articolelor de iluminat, aruncătoare de talere
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din argilă, talere din argilă (ținte), hamuri pentru
alpiniști, crose de golf, confeti, truse de magie,
numărători (discuri) pentru jocuri, protecții pentru
tălpile clăparilor, coșuri de prins pește (echipament
de pescuit), genți de cricket, pahare pentru zaruri,
darts, momeli pentru vânătoare sau pescuit, capse
cu percuție (jucării), zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf), papusi, paturi pentru păpuși, îmbrăcăminte
pentru păpuși, biberoane pentru păpuși, case de
păpuși, camere de păpuși, domino, canturi de schiuri,
protecții pentru cot (articole sportive), rulouri pentru
bicicletele staționare de antrenament, carusele pentru
parcurile de distracții, mănuși speciale pentru scrimă,
măști de scrimă, arme pentru scrimă, cârlige pentru
pește, instrumente de pescuit, labe de înot, plute
de pescuit, discuri zburătoare (jucării), folii pentru
gard, mese de fotbal pentru interior, fluiere pentru
vânătoare, jocuri, jocuri automate, altele decât cele
adaptate pentru utilizare numai cu receptoare de
televiziune, aparate pentru jocuri electrice, altele
decat cele adaptate pentru utilizare cu receptoare
de televiziune, mănuși de golf, saci de golf, cu sau
fără roți, arbalete (articole sportive), pistoale cu bile
umplute cu vopsea (pistoale de paintball), (articole
sportive), gută pentru pescuit, corzi pentru rachete,
aparate de gimnastică, deltaplane, hamuri pentru
plăcile de windsurf cu velă, crose de hochei, jocuri
cu potcoave, patine de gheață, patine cu rotile în
linie, puzzle-uri, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, zmeie, protecții pentru genunchi (articole
sportive), mincioguri pentru pescarii cu undița, linii
(fire) de pescuit, mah-jong, păpuși marionete, măști
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de teatru, masti (jucării), catarge plăcile de windsurf
cu velă, jucării carusel pentru pătuțuri, machete
de vehicule la scară, plase de tenis, plase pentru
sporturi, popice, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, căptușeli de protecție (părți din costumele
de sport), bile umplute cu vopsea (muniție pentru
pistoalele de paintball), (articole sportive), parapante,
jocuri de societate, aparate pentru exerciții fizice,
pinatas, pistoale de jucărie, baloane pentru joacă, bile
de joacă, jucării de pluș, piscine (articole de joacă),
jucării cu caracter de noutate pentru a face glume,
saci de box, quoits, corzi pentru rachete, vehicule de
jucărie cu telecomandă, zornăitoare (jucarii), mosoare
pentru pescuit, jocuri cu inele, căluți balansoar,
undițe de pescuit, patine cu rotile, colofoniu utilizat
de atleți, roti de ruletă, plăci cu velă pentru windsurf,
scutere (jucării), răzuitoare pentru schiuri, piei de focă
(învelitori pentru schiuri), apărători de tibie (articole
sportive), fluturași (de badminton), skateboard-uri,
legături pentru schiuri, schiuri, ceara pentru skiuri,
popice, sanii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), praștii (articole sportive), zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, globuri de zăpadă,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării), titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri de
start (pentru sporturi), plăci de surf, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, leagăne, mese de tenis
de masă, ținte pentru tragere, ursuleți de pluș, tunuri
pentru mingile de tenis, mașini de jucărie, jucării,
jucării pentru animalele de companie, bastoane de
învârtit, schiuri de apă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
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proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ., hrană pentru animale, malţ,
aditivi pentru furaje, nu de uz medical, alge destinate
consumului uman sau animal, algarovilla pentru
consumul animalelor, migdale (fructe), preparate
pentru îngrășarea animalelor, hrană pentru animale,
var pentru furajele animalelor, așternut pentru animale
(litiera), produse masticabile comestibile pentru
animale, animale vii, animale de menajerie, nisip
aromat pentru animalele de companie (litiera), deșeuri
de trestie de zahăr (materie primă), momeală de
pescuit, vie, scoarțe brute, orz, fasole, proaspătă,
boabe de roșcove, în formă brută, sfeclă, fructe
de pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, târâte, terci de tărâțe
pentru consum animal, animale pentru împerechere,
păsări pentru reproducere, bulbi, tufe, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal, turtă de oleaginoase, turtă de arahide
pentru animale, turtă de rapită pentru vite, hrană
pentru animale, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare
(salata), pomi de Crăciun, fructi citrice, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
nuci de cola, conuri de hamei, conuri de pin, copră,
plută brută, raci (vii), crustacea (vii), castraveți, os de
sepie pentru păsări, deșeuri distilate pentru consum
animal, biscuiți pentru câini, borhot, preparate pentru
păsările ouătoare, ouă pentru incubație (fertilizate),
pește, viu, icre de pește, făină de pește pentru
consum animal, făină de in (nutreț), flori, uscate,
pentru decorare, flori, naturale, coroane din flori
naturale, hrană pentru animalele de companie, fructe,
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proaspete, reziduuri de fructe (tescovină), ierburi de
grădină, proaspete, semințe germinate pentru uz
botanic, grăunțe (cereale), grăunțe pentru consum
animal, semințe pentru plantare, struguri, proaspeți,
șroturi pentru păsări, fân, alune de pădure, hamei,
boabe de ienupăr, praz, lămâi, linte, proaspătă,
lăptucă, așternut de turbă, homari (vii), languste (vii),
porumb, turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii și distilare, dovleci, terci pentru
îngrășarea animalelor, făină pentru animale, animale
de menajerie, strat de protecție din paie, spori de
ciuperci pentru înmulțire, ciuperci, proaspete, midii,
vii, urzici, nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, stridii, vii, arbori de
palmier, palmieri (frunzele arborelui de palmier),
făină de arahide pentru animale, măsline, arahide
(fructi), mazăre (proaspătă), ardei (plante), hârtie
de culoare nisipului pentru animalele de companie
(litiera), plante, plante, uscate, pentru decorare, polen
(materie primă), cartofi (proaspeți), păsări de curte
(vii), proteine pentru consumul animalelor, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă, făină de
orez pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
mancare, tufe de trandafiri, secară, sare pentru vite,
castraveți de mare (vii), răsaduri, susan, moluște (vii),
ouă de viermi de mătase, viermi de mătase, gazon,
nutreț de grajd pentru animale, paie (furaje), așternut
din paie, furaje pentru fortifierea organismului animal,
trestie de zahăr, cherestea brută, cherestea netăiată,
arbori, trunchiuri de arbori, trufe, proaspete, legume,
proaspete, plante de viță de vie, grâu, așchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, drojdie pentru
consum animal.
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35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
publicitate, agenţie de publicitate, publicitate prin
poştă, actualizarea materialelor de publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiului publicitar, analiza costurilor, preluarea
apelurilor telefonice (pentru abonaţii indisponibili),
evaluări ale afacerilor, stabilirea abonamentelor
la ziar (pentru terţi), asistenţă în managementul
afacerilor, licitare, audit, postarea de afişe publicitare,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, consultanţă
în managementul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti, consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, localizarea vagoanelor de
marfă prin computer, căutare de date în fişierele
calculatorului (pentru terţi), demonstraţii cu produse,
publicitate directă prin poştă, distribuirea de
eşantioane, reproducerea documentelor, prognoze
economice, eficienta afacerilor, agenţie de ocupare
a forţei de muncă, evaluarea cherestelei pentru
comercializare, evaluarea lânii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, agenţie
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de import-export, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanţă în domeniul
managementului personalului, cercetare de
marketing, studii de marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de târguri in scopuri comerciale sau
publicitare, întocmirea statelor de plată, recrutarea de
personal, fotocopiere, procesarea cuvintelor, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), testare psihologică
în vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, pregătirea coloanelor
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea maşinilor de
fotocopiere, închirierea automatelor, promovarea
vânzărilor (pentru terţi), servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
informaţii statistice, pregătirea documentaţiei fiscale,
publicitate televizata, reclama TV, transcriere,
dactilografiere.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare.,
instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinerea şi reparaţia avionului, tratament antirugină
pentru vehicule, servicii pentru facerea zăpezii
artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, etanşarea clădirilor, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), curăţarea clădirilor
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(interior), închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi repararea
arzătoarelor, repararea dulapurilor, spălare auto,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea scutecelor,
curăţarea uscată, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte, curăţarea
vehiculelor, repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, construcţie, închirierea echipamentelor
de construcţii, informatii despre construcţii,
demolarea clădirilor, dezinfectare, forarea de puţuri,
instalarea şi repararea aparatelor electrice, instalarea
şi repararea elevatoarelor, închirierea excavatoarelor,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, extragerea minereului, construcţia
de fabrici, instalarea şi repararea proiectoarelor de
film, instalarea şi repararea alarmelor de incendiu,
instalarea şi repararea echipamentelor de refrigerare,
curăţarea pânzei, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobilei, restaurarea mobilei, gresarea
vehiculelor, construcţia de porturi, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, informatii
legate de reparaţii, suprimarea interferenţelor în
ceea ce priveşte aparatele electrice, călcarea
lenjeriei, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare, repararea
încuietorilor de siguranţă, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, întreţinerea vehiculelor,
zidărie, remediere imbracamintei, întreţinerea
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şi repararea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi maşinilor
de birou, vopsire, interioară şi exterioară, aplicarea
tapetului, repararea umbrelelor de soare, pavarea
drumurilor, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie
de apă şi canal, lustruirea vehiculelor, presarea
articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră
ponce, repararea pompelor, servicii de exploatare
în carieră, exterminarea şobolanilor, reconstruirea
motoarelor uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, renovarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de
măturat străzile, reparaţii subacvatice, recositorire,
reşaparea anvelopelor, nituire, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, întreţinerea şi
repararea seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
statii de service pentru vehicule, construcţia de
nave, repararea pantofilor, vopsirea sau repararea
semnelor, curăţarea străzilor, întreţinerea şi repararea
camerelor de tezaur, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
închirierea macaralelor (echipamente de construcţii),
repararea umbrelelor, construcţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, reparaţii
pentru vehicule, spălarea vehiculelor, construcţia şi
repararea depozitelor, spălare, spălarea lenjeriei,
curăţarea geamurilor.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii, transportul aerian, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
organizarea de croaziere, organizarea de excursii
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(transport), servicii de alimbare, închirierea de
ambarcaţiuni, depozitarea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de agenţie de transport, servicii
de broker de transport, transportul cu autobuzul,
operarea ecluzelor de canal, parcarea de maşini,
închirierea de maşini, transportul cu maşina, carting,
servicii de şoferie, închirierea vagoanelor de cale
ferată, servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea de mesaje, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, livrarea ziarelor,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor de
scufundare, închirierea costumelor de scufundare,
distribuirea de energie electrică, însoţirea turiştilor
transportul cu feribotul, servicii de agenţie de
transport [expediere (am.)], expediere, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), transportul
de mărfuri, inchirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, transportul de mobilier, închirierea de
garaje, depozitarea de bunuri, tractarea, închirierea
de cai, spargerea gheţii, informatii de depozitare,
informatii despre transport, lansarea de sateliţi
pentru terţi, servicii de alimbare, transportul marin,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete, închirierea
locurilor de parcare, transportul de pasageri,
pilotarea, transportul prin conducte, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, servicii de hamali,
transportul pe calea ferată, ranfluarea navelor,
servicii de debarasare, închirierea maşinilor de curse,
închirierea containerelor de depozitare, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, închirierea scaunelor cu
rotile, operaţiuni de salvare (transport), rezervări de
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transport, rezervări de călătorie , transportul fluvial,
salvarea navelor, salvare subacvatică, salvare,
brokeraj naval, vizite turistice (turism), operaţiuni
de încărcare-descărcare, depozitare, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate electronic,
transportul cu tramvaiul, transportul cu taxiul, birouri
de turism (cu excepţia rezervarii la hotel), remorcare,
transport, transportul şi depozitarea deşeurilor,
transportul şi depozitarea gunoaielor, transportul
turiştilor, închirierea de vagoane, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, tractarea
de vehicule, distribuirea apei, alimentarea cu apă,
împachetarea bunurilor.

M 2003 02064 057482 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, lichide auxiliare folosite
cu substanţe abrazive, materiale sintetice pentru
absorbţia uleiului, acceleratori de vulcanizare,
apă acidulată pentru încărcarea bateriilor, acetat
de aluminiu, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, preparate
bacteriologice pentru acetificare, acetonă, aceulenă,
tetraclorură de acetilenă, compoziţii chimice
rezistente la acid, acizi, răşini acrilice, neprelucrate,
actiniu, cărbune activ, aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi chimici pentru fungicide, aditivi
chimici pentru insecticide, aditivi chimici pentru
carburanţi, aditivi detergenţi pentru carburant, adezivi,
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preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru postere publicitare, adezivi pentru scopuri
industriale, adezivi pentru afişe, adezivi pentru plăci
cermice, gaze de propulsie pentru aerosoli, agar-
agar, aglutinanţi pentru beton, produse chimice
care resping agresorii, produse chimice pentru
agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor, îngrăşăminte pentru
agricultură, albumină animală sau vegetală, materie
primă, albumină iodată, albumină de malt, hârtie cu
albumină, alcool, alcool etilic, aldehide, algarovilla
(material de bronzat), alginati (preparate pentru
gelificare și umbflare), altele decât cele pentru scopuri
alimentare, alcalii volatile (amoniac), pentru scopuri
industriale, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, săruri din metale alcaline,
metale alcalino-pământoase, alcaloizi, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor, alaun,
alumină, alaun de aluminiu, clorură de aluminiu,
hidrati de aluminiu, iodură de aluminiu, silicati de
aluminiu, americiu, amoniac, alaun de amoniu,
săruri amoniacale, aldehidă de amoniu, săruri de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, preparate
chimice pentru analize în laborator, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, anihidride,
amoniac anhidru, albumină animală (materie primă),
cărbune animal, preparate pe bază de cărbune
animal, cărbune animal, preparate anti-fierbere pentru
agenţii de răcire pentru motoare, antigel, soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu ardere
internă, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfură de
antimoniu, preparate anti-germinare pentru legume,
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produse de antistatizare, altele decât cele pentru
scopuri casnice, substanţe chimice anti-mătuire
pentru geamuri, acid antranilic, argon, arseniat
de plumb, arsenic, acid arsenios, răşini artificiale,
neprelucrate, îndulcitori artificiali (preparate chimice),
carbonat de sodiu, astatiniu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate bacteriere, altele
decât cele de uz medical sau veterinar, bactericide
oenologice (preparate chimice folosite la fabricarea
vinului), preparate bacteriologice, altele decât cele
de uz medical sau veterinar, gurjum balsam (gurjon,
gurjan) pentru utilizare în fabricarea lacurilor, bariu,
compuşi de bariu, sulfat de bariu, oxid de bariu, hârtie
baritată, baritină, baze (preparate chimice), galat
bazic de bismut, mordant pentru prepararea pieilor,
băi de fixare (fotogafie), băi de galvanizare / băi
pentru galvanizare, băi de tonare (fotografie), lichide
pentru eliminarea sulfaților din baterii, săruri pentru
baterii galvanice, bauxită, produse de conservare
a berii, produse de decantare şi conservare a
berii, bentonită, derivaţi din benzen, metil-benzen,
acizi pe bază de benzen, acid benzoic, sulfamidă
benzoică, metil-benzol, berkeliu, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri chimice, biclorură de etan,
bicromat de potasiu, icromat de sodiu, lianţi utilizaţi
în turnătorie, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, var de păsări, bismut, subnitrat de
bismut pentru scopuri chimice, negru de fum pentru
scopuri industriale, produse chimice pentru albirea
grăsimilor, produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru albire (organic), produse
chimice pentru albirea (ceara), preparate de albire
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(decoloranți) pentru scopuri industriale, cărbune
animal (de sânge), pânză pentru schiţe, hârtie pentru
schiţe, cărbune animal (negru de oase), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, borax, acid boric
pentru scopuri industriale, lichid de frână, fondante
de lipire, preparate de lipire, conservanti pentru
zidărie, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, produse
chimice pentru colorare-strălucire pentru scopuri
industriale, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
carbid de calciu, cianamidă de calciu (îngrăşământ),
săruri de calciu, californiu, camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, carbon negru pentru scopuri
industriale, carbon pentru filtre, sulfura de carbon,
tetraclorură de carbon, carbonaţi, acid carbonic,
hidrati de carbon, cazeină pentru scopuri industriale,
casiopeiu (luteţiu), catalizatori, catechu, alcalii
caustice, sodă caustică pentru scopuri industriale,
caustice pentru scopuri industriale, celuloză, derivaţi
de celuloză (chimici), esteri de celuloză pentru
scopuri industriale, eteri de celuloză pentru scopuri
industriale, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, chit pentru anvelope (anvelope), ciment
(metalurgie), conservanti pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe bază
de ciment rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
compuşi ceramici pentru aglutinare (granule
şi pulberi), glazură pentru ceramică, materiale
ceramice sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, ceriu, elemente chimice fisionabile,
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intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, preparate chimice pentru
scopuri ştiinţifice, altele decât pentru uz medical
sau veterinar, reactivi chimici, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, produse chimice
pentru uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, produse
chimice industriale, lut china, cloraţi, cloruri, clor,
acid colic, cromati, alaun de crom, săruri de crom,
acid cromic, săruri de crom, oxid de crom, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus, acid citric
pentru scopuri industriale, preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colodiu, săruri
pentru colorarea metalului, preparate combustibile
(aditivi chimici la combustibilul de motor), compoziţii
pentru fabricarea discurilor fonografice, compost,
produse pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice de aerisire a
betonului, preparate chimice de condensare, produse
chimice pentru prevenirea condensului, preparate de
stimulare a gătitului pentru scopuri industrial, agenţi
de răcire pentru vehicule cu motor, sulfat de cupru
(vitriol), preparate corozive, cremă de tartru, altele
decât cele pentru scop farmaceutic, creozot pentru
pentru scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele decât
cele pentru uz medical sau veterinar, curiu, preparate
pentru finisarea produselor din piele, preparate pentru
finisarea pielilor, cianuri (prusiaţi), soluţii pentru
cianotipie, cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor, pentru
zidărie, preparate chimice pentru decarbonizarea
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motorului, exfolianti, preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de fabricaţie,
preparate de degumare, preparate de deshidratare
pentru scopuri industriale, detergenţi pentru utilizare
în procesele de fabricaţie, dezvoltatori fotografici,
dextrină (măsură), preparate de diagnosticare,
altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee, hârtie diazo, dioxalat de potasiu, dioxid de
hidrogen, dioxid de titan pentru scopuri industriale,
dezincrustanti, dispersanţi pentru ulei, agenţi pentru
dispersarea petrolului, dispersii de materiale plastice,
apă distilată, dolomit pentru scopuri industriale,
preparate de îmbrăcare și finisare pentru textile,
produse chimice pentru prepararea pieilor, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon), disprosiu,
pământ pentru culturi, metal pământuri, pământuri
rare, emolienţi pentru scopuri industriale, emulgatori,
emulsii fotografice, produse chimice, cu excepţia
pigmentilor, pentru fabricarea smalțului, agenţi de
opacifiere pentru smalțuri, produse chimice pentru
decolorarea smalțului, preparate enzimatice pentru
scopuri industriale, enzime pentru scopuri industriale,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri, etan,
eteri, eter etilic, europiu, schimbători de ioni (produse
chimice), agenţi de stingere a incendiilor, substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, acizi graşi,
fermenţi pentru scopuri chimice, fermenţi de lapte
pentru scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), preparate îngrăşăminte,
substanţe de umplere a cavităţii arborilor (silvicultură),
filme sensibilizate, neexpuse, materiale de filtrare
(substanţe chimice), materiale de filtrare (substanțe
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minerale), materiale de filtrare (plastice neprocesate),
materiale de filtrare (substanțe vegetale), preparate
de filtrare pentru industria băuturilor, produse de
limpezire a mustului, cleirea vinului, preparate de
finisare utilizate în producţia de oţel, preparate
ignifuge, material fisionabil pentru energia nucleară,
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină de
magneziu, floculanţi, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, faini de sulf pentru scopuri
chimice, lichid de servodirecţie, lichid de transmisie,
fluide pentru circuitele hidraulice, fluor, aldehidă
formică pentru scopuri chimice, preparate de
formare utilizate în turnătorie (turnătorie), compuşi
de fluor, fluxuri pentru lipire, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, acid formic, nisip de
turnătorie, franciu, produse chimice pentru sablarea
sticlei, hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor,
preparate de economisire a cmbustibilului, pământul
lui fuller utilizat în industria textilă, preparate de
împâslire, preparate de împâslire pentru utilizare
în industria textilă, gadoliniu, acid galic pentru
fabricarea cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
pentru purificarea gazului, gaze de protecţie pentru
sudare, gaze solidificate pentru scopuri industriale,
gelatină pentru scopuri industriale, gelatină pentru
scopuri fotografice, getter (substanţe chimice active),
agenţi de opacifiere pentru sticlă, preparate pentru
prevenirea mătuirii sticlei, apă de sticlă (sticlă
solubilă), produse chimice pentru colorarea sticlei,
glucoza pentru scopuri industriale, glucozide, clei
pentru scopuri industriale, clei (lipici), altul decât
papetărie sau de uz casnic, preparate cleioase
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pentru altoirea arborilor, gliceride, glicerină pentru
scopuri industriale, glicol, glicol eter, săruri de aur,
mastic de altoire pentru arbori, ceară de altoire pentru
arbori, grafit pentru scopuri industrial, preparate
pentru separarea grăsimilor, preparate de reglare
a creşterii plantelor, guano, gumă arabică pentru
scopuri industrial, gumă tragacantă, utilizată în
fabricație, gume (adezivi), alții decât pentru papetărie
sau de uz casnic, preparate de întărire a metalului,
substanţe pentru întărirea calcarului, apă grea,
heliu, holmiu, produse chimice pentru horticultura,
cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric, acid
hidrofloric, hidrogen, hipoclorit de sodiu, hiposulfiţi,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
produse chimice pentru impregnarea materialelor
textile, compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, acid iodic, iod pentru scopuri chimice,
iod pentru scopuri industriale, săruri iodate, săruri
de fier, ihtiocol, altul decât pentru papetărie, sau
de uz casnic sau alimentar, izotopi pentru scopuri
industriale, kainit, cetone, kieselgur, kripton, acid
lactic, lantan, arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri
de piele, chit pentru articolele din piele, substanţe
chimice pentru recondiţionarea pieilor, substanţe
chimice pentru impermeabilizarea pieilor, lecitină
(materie primă), preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, acetat de calciu, carbonat de calciu, clorură
de calciu, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire), litiu (oxid de litiu),
litiu, hârtie de turnesol, argilă grasă, magnezit,
carbonat de magneziu, clorură de magneziu, lichid
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magnetic pentru scopuri industriale, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industrial, conservanti pentru zidărie, cu
excepţia vopselurilor şi uleiurilor, preparate chimice
pentru afumarea cărnii, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru scopuri industrial, oxid mercuric, mercur,
săruri de mercur, preparate pentru maleabilizarea
metalului, metaloizi, metan, meul-eter, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiului,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la albire, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă, preparate pentru eliberarea mucegaiului,
mordanţi pentru metale, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, neutralizanţi de gaze toxice, nitrat de
uraniu, hârtie nitrată, nitrati, acid azotic, mooxid de
azot, nitrogen, îngrăşăminte azotate, produse chimice
pentru purificarea uleiurilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, uleiuri pentru prepararea pieilor în timpul
fabricării, uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
conservarea alimentelor, produse chimice pentru
separarea uleiurilor, acid oleic, olivină (preparat
chimic), opacifiere pentru smalţ sau sticlă, oxalati,
acid oxalic, oxigen, produse chimice pentru fabricarea
vopselelor, cloruri paladioase, pastă de hârtie, turbă
(îngrăşământ), ghivece de turbă pentru horticultura,
pectină (fotografie), perborat de sodiu, percarbonati,
perclorati, persulfati, acid persulfic, fenol pentru
scopuri industrial, preparate de reconditionare a
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte), fosfatide,
acid fosforic, fosfor, hârtie fotografică, sensibilizatori

1825



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

fotografici, preparate chimice de uz fotografic, agenţi
reducători pentru uz fotografic, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, plastifianti, plastice,
neprelucrate, plastisoli, plăci fotografice sensibilizate,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului, poloniu,
potasă, apă de potasiu, potasiu, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, praseodim, săruri din
metale preţioase pentru scopuri industrial, conservanti
pentru utilizare în industria farmaceutică, conservanti
pentru plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
sare pentru conservare, alta decât cea alimentară,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, prometiu,
protactiniu, proteină (materie primă), pasta de
lemn, produse chimice pentru purificarea apei, acid
pirogalic, acid pirolignos (oţet de lemn), quebracho
pentru scopuri industriale, produse chimice pentru
spălarea radiatorului, elemente radioactive pentru
scopuri ştiinţifice, radiu pentru scopuri ştiinţifice,
radon, săruri din metale pământoase rare, hârtie
reactiva, refrigeranţi, compoziţii pentru repararea
anvelopelor (cauciucuri), răşini sintetice, neprocesate,
reniu, sare gemă, filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, conservanti pentru cauciuc, soluţii
pentru cauciuc, rubidiu, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, zaharină, clorură de amoniu,
spirturi de sare, acid salicylic, salpetru, sare, brută,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri pentru scopuri industriale, samariu, sos pentru
prepararea tutunului, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri casnice,
scandiu, apă de mare pentru scopuri industrial,
alge marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
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autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, hârtie sensibilizată, preparate de
separare şi desprindere (dezlipire), silicati, silicon,
siliconi, nitrat de argint, soluţii de săruri de argint
pentru argintare, grund pentru finisare şi amorsare,
preparate de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, sodiu, săruri de
sodiu (compuși chimici), produse pentru dedurizarea
apei, preparate pentru ameliorarea solului, produse
chimice pentru lipire, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (preparate chimice), spirturi de oţet
(acid acetic diluat), produse chimice pentru colorarea
smalţului şi sticlei, amidon pentru scopuri industrial,
pastă de amidon (adeziv), altul decât pentru papeterie
sau menaj, acid stearic, stronţiu, substraturi pentru
cultivarea plantelor fără sol (agricultură), sulfaţi,
sulfuri, acizi sulfonici, sulf, acid sulfuric, eter sulfuric,
acid sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), agenţi chimici activi de suprafaţă, talc
(silicat de magneziu), tanant, acid tanic, lemn tanant,
făină de tapioca pentru scopuri industriale, tartru,
altul decât pentru scopuri farmaceutice, acid tartric,
technetiu, telur, terbiu, hârtie de testat, chimică,
tetracloruri, produse chimice pentru conferire de
luciu materialelor textile, produse chimice pentru
impregnarea materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă,
toriu, compoziţii pentru filetare, tuliu, titanit, toluol,
toluene, săruri de tonare (fotografie), preparate de
elemente trasoare pentru plante, acid tungstic, uraniu,
oxid de uraniu, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor specifice viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză,
preparate de vulcanizare, preparate chimice pentru
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prevenirea tăciunelui (smut), witherit, alcool de lemn,
preparate pentru distilarea alcoolului de lemn, xenon,
yterbiu, ytriu, zirconiu.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti, aglutinanți
pentru vopsele, zoloranti cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru vopsire,
coloranți cu anilină, annatto (substanță colorantă),
benzi anti-corozive, preparate anti-corozive, vopsele
anti-vegetative, unsori anti-corozive, uleiuri anti-
corozive, preparate anti-corozive pentru conservare,
preparate anti-mătuire pentru metale, vopsele pe
bază de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, balsam de Canada, coloranți pentru bere,
vemis bitum, lac de asphalt, lacuri (coloranti sau
vopsele), coloranti sau vopsele albastre, auriu pentru
ceramica, platina strălucitoare pentru ceramica,
pulbere de bronz pentru vopsim, lacuri pentru bronz,
coloranți pentru unt, caramel (colorant alimentar),
negru de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
carmin de coșenilă, vopsele ceramice, strat protector
pentru șasiul vehiculului, strat de acoperire pentru
șasiul vehiculului, materiale de acoperire pentru
carton asfaltat (vopsele), materiale de acoperire
(vopsele), oxid de cobalt (colorant), colofoniu,
coloranți, coloranti alimentari, coloranți pentru băuturi,
coloranți pentru lichioruri, coloranți cu malt, copal,
vemis de copal, creozot pentru conservarea lemului,
dioxid de titan (pigment), vopsele pe bază de apă,
coloranti, substanțe colorante pentru lemn, nuanțatori
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de culoare pentru lemn, pământ de Sienna, hârtie
pentru colorarea ouălelor de Paști, emulsii de argint
(pigmenți), emailuri pentru pictură, emailuri (vemisuri),
cerneală de gravură, vopsele ignifuge, fixatori
pentru acuarele (acuarele), fixatori (vemisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
și artă, gamboge pentru vopsire, glazuri (vopsele,
lacuri), rășini gumă, gumă-lac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, cerneala pentru
pansament, cerneală tipografică, cerneală pentru
imprimante și fotocopiatoare, cerneală pentru
marcarea animalelor, lacuri, diluanți pentru lacuri,
negru de fum (pigment), plumb portocaliu, plumb
rosu, plumb alb, mordanți pentru articolele din piele,
malț caramel (colorant alimentar), mastic (rășină
naturală), metale în formă de pulbere pentru utilizare
în vopsire, decorare, tipărire și artă, mordanti, oxid
de zinc (pigment), pictura argintie pentru ceramica,
vopsele, agenti de îngroșare pentru vopsele, diluanți
pentru vopsele, pastă de argint, cartușe toner,
umplute, pentru imprimante și copiatoare, pigmenți,
pulberi de argint, conservanți pentru lemn, grunduri,
paste de tipar (cerneală), preparate de protecție
pentru metale, rășini naturale, brute, șofran (colorant),
sandarac, coloranți pentru încălțăminte, sicativi
(agenți de uscare) pentru vopsele, folie de argint
(frunze), țunder (colorant), baițuri pentru lemn, sumac
pentru vernisuri, turmeric (colorant), terebentină
(diluant pentru vopsele), vernisuri, lapte de var,
coloranti sau vopsele albe, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanți pentru
lemn, uleiuri pentru conservarea lemnului, lemn
galben (colorant).
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3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor., produse pentru îngrijirea dinţilor, pânză
abrazivă, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loțiuni după ras, alcalii volatile (amoniac, detergent),
ulei de migdale pentru scopuri cosmetice, ulei
de migdale, săpun de migdale, pietre de alaun
(astringente), ambră (parfum), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice (uleiuri
esențiale), cenușă vulcanică pentru curățare,
astringente pentru scopuri cosmetice, esență de
badiana, scoarță de quillaia pentru spălat, săruri de
baie, nu cele pentru scopuri medicale, preparate
cosmetice pentru băi, coloranti pentru barbă, măști
de înfrumusețare, ulei de bergamot, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale, arome), preparate pentru
albirea articolelor din piele, preparate de albire
(decoloranti) pentru scopuri cosmetice, produse
pentru spălarea rufelor, săruri de albire, sodă de
albire, albăstreală pentru rufe, cremă pentru pantofi,
crema pentru lustruit pantofii, spray-uri pentru
împrospătarea respirației, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), arome pentru prăjituri (uleiuri esențiale),
calupuri de săpun de toaletă, carburi metalice
(abrazive), uleiuri esențiale de lemn de cedru, cretă
de curățare, uleiuri esențiale de lămâie, preparate
de curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, preparate pentru desfundarea țevilor de
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scurgere, lapte demachiant pentru îngrijire, ceară
de cizmărie, colorant pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
truse cosmetice, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru animale, bețișoare din
bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, creme cosmetice, creme
pentru articolele din piele, creme pentru albirea
pielii, degresanți, alții decât cei utilizați în procese de
fabricare, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare, depilatoare,
detergenți, alții decât cu utilizare în procesele de
fabricare și în scopurile medicale, diamantină
(abrazivă), preparate de curățare uscată, coloranți
cosmetici, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, esențe eterice, uleiuri
esențiale, extracte de flori (parfumuri), cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene, adezivi
pentru fixarea genelor false, preparate cosmetice
pentru gene, gene false, balsam pentru țesături
(pentru spalatorie), unghii false, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), baze pentru parfumurile de flori,
săpun pentru perspirația piciorului, preparate pentru
fumigație (parfumuri), ulei de gaultheria, geraniol,
țesătură din fibră de sticlă, hârtie abrazivă, balsam
de rufe, grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru șlefuit, loțiuni de păr, nuanțatoare de păr,
coloranți pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, fixativ pentru păr, heliotropină, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, tămâie,
lononă (parfumerie), ulei de iasomie, apă de javel,
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vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice, pastă
de lustruit bijuterii, preparate pentru îndepărtarea
lacului, înălbitor de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor, amidon pentru rufe, ulei de lavandă, apă
de lavandă, conservanți pentru articolele din piele
(lustruire), săculeți pentru parfumarea lenjeriei,
rujuri, lotiuni pentru scopuri cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, machiaj, pudră
pentru machiaj, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, mascara, esență de
mentă (ulei esențial), mentă pentru parfumerie, ceară
pentru mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lac de unghii, vopsea de unghii,
ulei de terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curățare, uleiuri
pentru parfumuri și arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, ceară pentru
pardoselile din parchet, paste pentru curele de ascuțit
briciul, creioane cosmetice, parfumerie, parfumuri,
soluții de neutralizare pentru ondularea permanentă,
șampoane pentru animale de companie, lustru
pentru mobilă și pardoseli, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
pietre de lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, safrol, produse
de decalcifiere pentru scopuri casnice, lemn parfumat,
apă parfumată, soluții de degresare, șampoane,
pietre pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), ceară pentru pantofi, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), preparate cosmetice pentru
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îngrijirea pielii, preparate pentru netezire (apretare
cu amidon), pietre pentru netezire, săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, sodă caustică, soluții
pentru îndepărtarea petelor, glazură de amidon pentru
rufe, preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protectie solara, ceară pentru
croitorie, pudră de talc, pentru toaletă, terpene (uleiuri
esențiale), apă de toaletă, preparate de toaletă,
abțibilduri decorative pentru scopuri cosmetice, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru degresare,
preparate pentru îndepărtarea vemisului, preparate
pentru curățarea tapetului, sodă cristalizată, pentru
curățare, ceară depilatoare, lapte de var, cretă, lichide
pentru curățarea parbrizului, ceara de haine, săpun
dezinfectant, inalbitor rufe, extract de flori (parfum),
preparat de îngrijire, preparate de lustruire, săpun
medicinal.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile, aditivi,
nechimici, potriviti combustibilului pentru motoare,
alcool (combustibil), antracit, unsoare pentru arme
(armament), ceară de albine, ceară pentru curele,
unsoare pentru curele, preparate anti-alunecare
pentru curele, benzene, benzină, benzol, ulei de
oase pentru scopuri industriale, grăsime pentru
încălțăminte, brichete combustibile, brichete de
lemn, lumânări, lumânări pentru pomul de Crăciun,
carburanți, ceară de carnauba, ulei de ricin pentru
scopuri tehnice, cerezină, cărbune (combustibil),
brichete de cărbune, cărbune, ulei din gudron
de cărbune, nafta din cărbune, praf de cărbune
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(combustibil), cocs, lichide de tăiere, motorină,
compozitii pentru legarea prafului pentru măturare,
preparate pentru îndepărtarea prafului, compozitii
pentru depunerea prafului, ulei combustibil, eter
de petrol, aprinzătoare, lemn de foc, ulei de pește,
necomestibil, combustibil cu o bază alcoolică,
combustibil, combustibil gazos, gaz pentru iluminat,
amestecuri de combustibil vaporizat, gaz de
generator, gaze solidificate (combustibil), benzină,
grafit de lubrifiere, unsoare pentru articolele din
piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru iluminat,
grăsime industrială, ulei industrial, kerosen, fitile
pentru lampă, ceară industrială, lanolină, grăsimi
pentru conservarea articolelor din piele, combustibil
pentru iluminat, lignit, ligroină, lubrifianți, ulei
lubrifiant, unsoare de lubrifiere, mazut, alcool
metilic, combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), suluri de hârtie
pentru aprindere, așchii de lemn pentru aprindere,
uleiuri pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, parafină, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcții), brichete de
turbă (combustibil), blocuri de turba (combustibil),
turbă (combustibil), vaselină rectificată pentru scopuri
industriale, petrol (brut sau rafinat), ulei de rapită
pentru scopuri industriale, preparate din ulei din
soia pentru tratamentul antiadeziv al ustensilelor de
gătit, stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, ceară (materie primă), fitile
pentru lumânări, xilen, xilol.
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
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sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, abrazivi
dentari, bumbac absorbant, acaricide, acetați
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, aconitină, aditivi pentru furaje in scopuri
medicale, benzi adezive pentru scopuri medicale,
plasturi adezivi, adezivi pentru prinderea insectelor,
adezivi pentru protezele dentare, adjuvanți pentru
scopuri medicale, preparate pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru purificarea aerului,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale,
lapte albuminos, preparate albuminoase pentru
scopuri medicale, alcool medicinal, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, algicide, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale prețioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru scopuri
farmaceutice, amalgame dentare, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), antihelmintice,
antibiotice, preparate anticriptogamice, uleiuri anti-
muste-cal, zgărzi antiparazitare pentru animale,
preparate antiparazitare, brățări antireumatice,
inele antireumatice, bumbac antiseptic, antiseptice,
preparate anti-urice, supresante ale apetitului
pentru scopuri medicale, bulioane pentru culturi
bacteriologice, medii pentru culturi bacteriologice,
preparate bacteriologice pentru uz medical și
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veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, bandaje igienice,
bandaje pentru menstruație, scoarțe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate terapeutice pentru baie, băi de oxigen,
săruri pentru băi cu apă minerală, curele pentru
șervețele sanitare (prosoape), bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, preparate pe bază de
bismut pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de
bismut pentru scopuri farmaceutice, plasmă sangvină,
sânge pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, brățări de uz
medical, pâine pentru diabetici, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
(pentru scopuri medicale), cașete pentru scopuri
farmaceutice, catechu pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru caloase, calomel, ulei de camfor
pentru scopuri medicale, camfor pentru scopuri
medicale, bomboane, medicinale, bomboane de
uz medical, pudră de cantarida, capsule pentru
medicamente, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor, creioane caustice, substanțe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn de
cedru destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
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eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, conductoare chimice pentru
electrozii electrocardiografului, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, țigări fără tutun
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, cocaină, ulei din ficat de cod, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, medicamente
pentru ameliorarea constipației, soluții pentru utilizare
cu lentilele de contact, contraceptive chimice,
inele pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, cremă de
tartru pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, scoarță de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
cimenturi dentare, materiale pentru amprenta
dentară, lac dentar, masticuri dentare, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau veterinar,
depurative, detergenți pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii,
preparate de diagnosticare pentru scopuri medicale,
diastază pentru scopuri medicale, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
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adaptate pentru scopuri medicale, substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de mărar pentru
scopuri medicale, dezinfectanți in scopuri de igiena,
dezinfectanți pentru toalete chimice, loțiuni pentru
câini, produse pentru spălarea câinilor, repelenți
pentru câini, pansamente, medicale, pansamente
chirugicale, băuturi medicinale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate pentru distrugerea
putregaiului, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru scopuri
farmaceutice, eucalipt pentru scopuri farmaceutice,
laxative, plasturi pentru ochi de uz medical, colir,
febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale, fermenți
pentru scopuri farmaceutice, fermenți lactici pentru
scopuri farmaceutice, fibre vegetale comestibile
(nenutritive), cutii de prim-ajutor (umplute), faină
de pește pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea insectelor
zburătoare, alimente pentru bebeluși, remedii
pentru perspirația piciorului, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
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tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfati,
amalgame dentare din aur, apă Goulard, grăsimi
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de gurjun
pentru scopuri medicale (gurjon, gurjan), hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi, creioane
hemostatice, erbicide, ierburi medicinale, ierburi de
fumat pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte de hamei pentru
scopuri farmaceutice, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat
pentru scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen
pentru scopuri medicale, bandaje igienice, implanturi
chirurgicale (țesuturi vii), repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, scutece pentru incontinență,
pantaloni, absorbanți, pentru incontinență, infuzii
medicinale, repelent pentru insecte, insecticide,
fluid seminal pentru inseminare artificială, ioduri
pentru scopuri farmaceutice, iod pentru scopuri
farmaceutice, lodoform, mușchi irlandez pentru
scopuri medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, vaselină rectificată pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, chiloți sanitari, chiloți pentru
menstruație, făină lactată (pentru bebeluși), lactoză,
preparate pentru exterminarea larvelor, laxative,
lecitină pentru scopuri medicale, lipitori pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pe
bază de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de in
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pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri
medicale, lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri veterinare, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, tablete pentru scopuri farmaceutice,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malț pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicinale pentru creșterea
părului, uleiuri medicinale, rădăcini medicinale, ceai
medicinal, cutii medicinale, (portabile), umplute,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
menstruație, mentol, alifii mercuriale, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, substanțe nutritive pentru
microorganisme, preparate chimice pentru tratarea
mucegaiului, grăsime pentru mulgere, ape minerale
pentru scopuri medicale, săruri de apă minerală,
suplimente alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ceară de mulaj pentru
stomatologi, moleschin pentru scopuri medicale,
preparate împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
apă de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, nămol medicinal, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, muștar pentru scopuri farmaceutice,
plasturi cu muștar, scoarță de mirobolan pentru
scopuri farmaceutice, narcotice, nervine, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, suplimente
nutritive, pentru scopuri medicale, ulei de terebentină
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru scopuri
farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc, preparate
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pentru opoterapie, absorbante zilnice (sanitare),
hârtie pentru plasturii cu muștar, paraziticide, pectină
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru scopuri
farmaceutice, peptone pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru tratarea filoxerei, pilule
de uz farmaceutic, plasturi de uz medical, otrăvuri,
pomade pentru scopuri medicale, porțelan pentru
proteze dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pulbere de piretru, quassia
pentru scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale, substanțe
radioactive pentru scopuri medicale, substanțe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru șobolani, reducerea ceaiului în scopuri
medicale, remedii pentru perspirație, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptișor de
matcă (pentru scopuri medicale), cauciuc pentru
uz stomatologic, sal pastile amoniacale, săruri
pentru scopuri medicale, prosoape sanitare, salcie
(pentru scopuri medicale), gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative, medicamente seroterapeutice, seruri,
sicativi (agenți de uscare) pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate medicale pentru slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, bureți cicatrizanti,
amidon pentru uz dietetic sau famaceutic, preparate
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de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, bețe de sulf (dezinfectanți),
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii pentru
arsurile solare, preparate farmaceutice pentru tratarea
arsurilor solare, supozitoare, pânză chirurgicală
(țesuturi), siropuri pentru scopuri farmaceutice,
tartru pentru scopuri farmaceutice, material pentru
umplerea dinților, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, apă termală, timol pentru scopuri
farmaceutice, tinctură de iod, tincturi pentru scopuri
medicale, extracte de tutun (insecticide), tonice
(medicamente), preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman și veterinar, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni pentru spălări
vaginale, preparate pentru distrugerea parazițiior,
vezicanți, preparate veterinare, substanțe chimice
care tratează boala viței de vie, preparate pe bază
de vitamine, vată pentru scopuri medicale, creioane
împotriva negilor, preparate chimice pentru tratarea
mălurii, preparate chimice pentru tratarea tăciunelui,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, bumbac aseptic,
ceai anti-astmatic, otrăvuri bacteriene, preparate
bacteriene pentru uz medical și veterinar.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi
metalice, case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, minereuri, coloane publicitare din
metal, conducte metalice pentru instalațiile de
ventilare și aer condiționat, aliaje din metale comune,
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aluminiu, folie de aluminiu, sârmă din aluminiu, plăci
de ancorare, ancore, otel cornier, capcane pentru
animale sălbatice, metal anti-frecare, nicovale,
nicovale (portabile), placă de armură, armurărie,
voliere (structuri) din metal, embleme metalice
pentru vehicule, bile din otel, benzi metalice pentru
legare, sârmă ghimpată, cercuri metalice pentru
butoaie, butoaie din metal, parapete metalice de
protecție pentru drumuri, bare pentru balustradele
metalice, încuietori metalice, coșuri metalice, fântâni
pentru păsări (structuri) din metal, balize metalice,
neluminoase, fiare de călcat cu cioc (fiare de călcat),
rotile metalice pentru pat, fitinguri metalice pentru
paturi, clopote pentru animale, clopote, dispozitive
de tensionare a curelelor metalice, benzi metalice
pentru manipularea înărcăturilor, bănci (vice -) din
metal, beriliu (glucin), instalații metalice pentru
parcarea bicicletelor, șuruburi metalice pentru
prinderea cablurilor, ață metalică de legare pentru
uz agricol, legături metalice, pubele de metal,
blumuri (metalurgie), scări mobile de îmbarcare
pentru pasageri, metalice, panouri de construcții
din metal, șuruburi, bolțuri, plate, bolțuri de blocare,
bolțuri metalice, capace metalice pentru sticle,
închideri pentru sticle, din metal, elemente de
fixare pentru sticle, din metal, sticle (recipiente
metalice) pentru gaz comprimat sau aer lichefiat,
închizători metalice pentru cutii, cutii din metal comun,
casete de siguranță pentru bani, brățări metalice
de identificare, bretele metalice pentru manipularea
încărcăturilor, colțare metalice pentru construcții,
piuneze, conducte de ramificare din metal, alamă,
brută sau semiprelucrată, aliaje de sudură, tije
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metalice pentru lipire, bronz, bronzuri pentru pietre
funerare, bronzuri (piese de artă), mânere metalice
de mătură, catarame din metal comun, grinzi metalice
pentru construcții, materiale de construcții din metal,
fitinguri pentru mobilier sau mobilier din nichel-argint,
materiale de armare din metal pentru construcții,
fitinguri metalice pentru construcții, construcții,
transportabile, din metal, construcții din metal, dopuri
metalice, geamanduri de legare metalice, busturi din
metal comun, cabane din metal, îmbinări de cabluri
metalice, neelectrice, cleme metalice pentru cabluri
și țevi, cabluri metalice, neelectrice, cadmiu, ferestre
batante din metal, casete pentru bani metalice,
coloane de tubaj metalice pentru sondele petroliere,
suporți metalici pentru butoaie, butoaie metalice,
cepuri metalice pentru butoaie, otel turnat, fontă
de oțel, în formă brută sau semiprelucrată, role
metalice pentru mobilă, lanțuri pentru vite, plafoane
metalice, celțiu (hafniu), conducte și țevi metalice,
pentru instalațiile de încălzire centralizată, cermete,
lanțuri pentru câini, lanțuri metalice, comode metalice
pentru hrană, cuști metalice pentru găini, forme
metalice pentru răcire (turnătorie), capace metalice
pentru coșul de fum, tuburi metalice pentru coșul
de fum, canale metalice pentru coșul de fum, coșuri
de fum metalice, fier cromat, minereuri de crom,
crom, căptușeli metalice pentru construcții, cleme
de bani, din metal obișnuit, închideri metalice pentru
containere, agățători metalice pentru îmbrăcăminte,
cobalt (brut), fitinguri metalice pentru sicrie, coliere
metalice pentru fixarea țevilor, metale comune, în
formă brută sau semiprelucrată, containere metalice
pentru gaz comprimat sau aer lichefiat, containere
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metalice pentru combustibil lichid, containere metalice
pentru depozitarea substanțelor acide, containere
metalice (depozitare, transport), cupru, în formă
brută sau semiprelucrată, inele de cupru, sârmă de
cupru, neizolată, cornișe metalice, știfturi, cuplaje
metalice pentru lanțuri, crampoane (gheare de
picior), crampoane metalice (cleme), cleme metalice
(crampoane), trambuline metalice pentru sărituri,
pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea
ambarcațiunilor, sonerii de ușă, neelectrice, zăvoare
pentru uși, tocuri de uși din metal, opritoare pentru
ușă, neelectrice, fitinguri metalice pentru uși,
bătătoare pentru uși, mânere metalice pentru uși,
curătătoare de încălțăminte, tăblii metalice pentru
uși, deschizătoare de uși din-metal, neelectrice,
opritoare metalice pentru uși, uși metalice, țevi de
scurgere din metal, sifoane de scurgere (supape)
din metal, grătare metalice, coturi metalice pentru
țevi, garduri metalice pentru morminte, bolțuri cu
ochi, garduri metalice, ferotitan, inele de etanșare
metalice pentru bastoane, inele de etanșare metalice,
fenele din metal, figurine (statuete) din metal comun,
umpluturi din metal, suporturi pentru lemne (suporturi
de fier pentru lemne pe foc), eclise de joantă (șine),
fitinguri metalice pentru ferestre, fitinguri metalice
pentru conducte de aer comprimat, fitinguri metalice
pentru mobilă, flanșe metalice (brățări), indicatoare
metalice cu lumină intermitentă, pentru construcții,
containere metalice plutitoare, dale metalice pentru
pardoseală, pardoseli metalice, folii metalice pentru
împachetat și ambalat, matrițe metalice de turnătorie
(matrițe), cadre metalice pentru construcții, ecrane de
foc pentru cuptor, grilaje metalice de protecție pentru
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cuptoare, galenă (minereu), porti metalice, argint
german, germaniu, grinzi metalice, aliaje de lipit din
aur, grilaje metalice, plăci metalice pentru morminte,
plăcuțe funerare metalice, nipluri de gresat, cadre
metalice pentru sere, sere metalice, transportabile,
șină de ghidare pentru căile ferate, jgheaburi pentru
burlane metalice, jgheaburi metalice, cătușe, paleti
metalici pentru manipulare, feroneri din metal,
de mică dimensiune, balamale metalice, cârlige
(feronerie), cârlige pentru ardezie (feronerie metalică),
cârlige metalice pentru suporturile de haine, oțel
balot, bandă de oțel, buncăre de alimentare metalice,
nemecanice, cuie pentru potcoave, potcoave
metalice, numere metalice pentru case, neluminoase,
forme metalice pentru gheață, plăci de identificare
metalice, indiu, lingouri din metale comune, plase
metalice împotriva insectelor, dispozitive de întindere
pentru benzile din fier (legături de tensiune), fier
molibden, minereuri de fier, fier siliciu, plăci din
fier, fier, în formă brută sau semiprelucrată, sârmă
de fier, grilaje din fier pentru ferestre, grilaje din
fier pentru uși, jaluzele metalice, duze metalice cu
jet, grinzi metalice, racorduri metalice pentru țevi,
chei, inele pentru chei din metal comun, mânere
metalice pentru cuțite, butoane rotative metalice,
scări metalice, zăvoare metalice, șipci metalice,
zăbrele metalice, sigilii de plumb, plumb, în formă
brută sau semiprelucrată, cutii poștale metalice,
litere și cifre din metal comun, cu excepția formelor
de tipar, limonit, buiandrugi metalici, paleți metalici
pentru încărcare, gabarite de încărcare metalice
pentru vagoanele de cale ferată, chingi metalice
pentru manipularea încărcăturilor, încuietori metalice,
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altele decât cele electrice, încuietori metalice pentru
vehicule, încuietori metalice pentru bagaje, dispozitive
metalice de fixare a curelelor, materiale de armare din
metal pentru curele de mașini, magneziu, mangan,
capace metalice pentru gurile de canal, colectoare
metalice pentru rețele de conducte, catarge metalice,
materiale metalice pentru căile ferate permanente,
de tip funicular, plăci memoriale din metal, plăcuțe
memoriale din metal, mulaje metalice pentru cornișe,
molibden, cutii de bani din metal, monumente
metalice, bolarzi metalici de acostare, cuve metalice
pentru amestecarea mortarului, cuie, nichel-argint,
nichel, niobiu, duze metalice, plăcuțe de înmatriculare
din metal, piulițe metalice, minereuri metalice,
jaluzele exterioare din metal, containere pentru
ambalare din metal, ambalaje din tablă de cositor,
lacăte, cabine metalice pentru pulverizarea vopselei,
stâlpi metalici de gard, paleti de transport din metal,
paravane metalice, blocuri de pavaj din metal, cepuri
metalice, țevi de presiune (metalice), palplanșe
metalice, coloane metalice pentru construcții, pini
(feronerie), mufe din metal pentru țevi, țevi metalice,
materiale de armare din metal pentru țevi, conducte
metalice, pitoni metalici, platforme, prefabricate,
din metal, elemente de fixare metalice de perete,
schimbătoare de cale ferată, piloni metalici, piloni
metalici pentru liniile electrice, piscine (structuri)
metalice, prispă din metal (clădiri), stâlpi metalici,
cârlige metalice pentru tigăi, cutii metalice pentru
conservare, proptele metalice, scripeți metalici,
alții decât cei pentru mașini, metale piroforice,
șine metalice, material metalic pentru calea ferată,
traverse metalice de cale ferată, tambure metalice,
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nemecanice, pentru furtunuri flexibile, materiale
de armare din metal, pentru beton, inele metalice,
nituri din metal, platforme metalice pentru lansarea
rachetelor, tije metalice pentru lipire și sudare,
rulouri pentru ferestre din oțel, acoperișuri metalice
intermitente, învelitori metalice pentru acoperișuri,
învelitori metalice pentru acoperiș, frânghii metalice,
funii metalice, glisiere metalice pentru uși glisante,
seifuri (cutii tari), lanțuri de siguranță din metal,
opritoare metalice pentru ferestre, scripeți din metal
pentru ferestre, schele metalice, șuruburi metalice,
mânere de coasă din metal, capace de etanșare din
metal, dispozitive metalice pentru legat snopi, foi
și plăci metalice, bailaguri, cofraje metalice pentru
beton, cofraje metalice, panouri de semnalizare
metalice, neluminoase și nemecanice, panouri din
metal, panouri, neluminoase și nemecanice, din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanice, pentru drumuri, pervaze metalice,
silozuri metalice, aliaje de staniu placate cu argint,
aliaj de argint, patinoare (structuri din metal),
manșoane (feronerie metalică), sârmă metalică
pentru lipit, încuietori cu arc, arcuri (feronerie
metalică), pinteni, trepte (scări) din metal, scări
metalice, statui din metal comun, aliaje din oțel,
construcții din oțel, stâlpi de oțel, table din otel, țevi
din oțel, oțel, în furmă brută sau semiprelucrată,
sârmă din oțel, trepte (scări) din metal, etriere
din metal, opritoare metalice, balamale metalice,
dispozitive de întindere pentru benzile metalice
(legături de tensiune), montanți (componente ale
scărilor) metalici, bazine metalice, tantal (metal),
stâlpi telegrafici din metal, cabine telefonice din
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metal, cutii telefonice din metal, cabluri de teleferic,
legături de tensiune, țăruși metalici pentru cort,
filete metalice pentru legături, pardoseli din plăci
metalice, țigle metalice pentru acoperișuri, plăci
metalice pentru construcții, cositor, foită de staniu,
tablă de cositor, cutii, titan, tombac, monumente
metalice pentru morminte, cavouri metalice, plăci
funerare metalice, stele funerare metalice, cutii
de scule din metal (goale), dulapuri pentru scule
din metal (goale), mânere metalice pentru scule,
dozatoare de prosoape, fixe, din metal, protecții
metalice pentru arbori, tubaje metalice, fier tungsten,
tungsten, turnichete, non-automate, plăci turnante (căi
ferate), valve metalice (altele decât componentele
de mașini), vanadiu, anemoscoape sau giruete din
metal, cazane metalice, cripte metalice (funerare),
gheare de menghină, din metal, lambriuri metalice,
placări metalice pentru pereți (construcții), căptușeli
metalice pentru pereți (construcții), șaibe metalice,
valve metalice pentru țevile de apă, țevi de apă
metalice, tije metalice pentru sudare, dispozitive
de blocare a roților (blocatoare), metal alb, chei
metalice înfășurate, tambure de înfășurare metalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, bolțuri pentru
cadrele ferestrelor, elemente metalice pentru fixarea
ferestrelor, cadre metalice pentru ferestre, ferestre
metalice, țesătură metalică, sârmă pentru antene,
sârmă din metal comun, dispozitive de întindere
a sârmei (legături de tensiune), sârmă din aliaje
metalice comune (cu excepția firelor fuzibilei), 
frânghiide sârmă, lucrări de artă din metal comun, 
zinc,zirconiu.
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7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare
pentru ouă., aparate pentru curățarea acetilenei,
benzi adezive pentru scripeți, dozatoare de benzi
adezive (mașini), pompe de aerare pentru acvarii,
aparate pentru aerarea băuturilor, aparate pentru
aerarea apei, aeratoare, aerocondensatori, motoare
aeronautice, motoare de avion, agitatoare, utilaje
agricole, elevatoare agricole, unelte agricole, altele
decât cele acționate manual, aerografe pentru
aplicarea culorii, condensatoare de aer, dispozitive
cu pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
motoare pentru vehiculele cu pernă de aer, pompe
de aer (instalații de garaj), mașini pentru aspirarea
aerului, alternatoare, lagăre antifricțiune pentru
mașini, dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale mașinilor), atomizoare (mașini),
ancore automate cu patru brațe pentru uz naval,
osii pentru mașini, saci pentru aspiratoare, inele
cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile, lagăre de
rulmenți pentru mașini, rulmenți (componente ale
mașinilor), rulmenți pentru arborii de transmisie,
bătătoare electrice, mașini de batere, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, pompe de bere,
burdufuri (mașini), transportoare cu bandă, curele
dinam, benzi pentru transportatoare, curele pentru
mașini, curele pentru motoare, mașini de îndoit,
mașini pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului, mașini
pentru prepararea bitumului, mașini pentru ascuțirea
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lamelor (șlefuire), portcuțite (componente ale
mașinilor), lame pentru tocătoarele staționare, lame
(componente ale mașinilor), mixere, electrice, pentru
uz casnic, suflante pentru compresia, evacuarea
și transportul gazelor, suflante pentru compresia,
aspirarea și transportul cerealelor, motoare pentru
ambarcațiuni, bobine pentru războaiele de țesut,
tuburi de cazan (componente ale mașinilor),
aparate și mașini pentru legătorie utilizate în scopuri
industriale, mașini de colectare a pietrei de cazan,
sfredele pentru minerit, mașini de umplut sticle,
mașini de spălat sticle, mașini de astupat sticle,
mașini de capsulat sticle, mașini de sigilat sticle, cutii
pentru matrițe (tipărire), mașini de împletit, garnituri
de frână, altele decât cele pentru vehicule, saboți
de frână, alții decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule, mașini
de tăiat pâinea, mașini pentru preparare berii,
poduri rulante, perii dinam, perii (componente ale
mașinilor), perii, acționate electric, buldozere, mașini
pentru unt, calandru, desfăcătoare de conserve,
electrice, vinciuri, perii de carbon (electricitate),
alimentatoare pentru carburatoare, carburatoare,
garnitură de cardă (componente ale mașinilor de
cardat), mașini de cardat, mașini și aparate pentru
șamponarea covoarelor, electrice, glisoare pentru
mașinile de tricotat, cartușe pentru mașinile de
filtrare, convertoare catalitice, instalații centralizate
de curățire cu vacuum, mașini centrifuge, concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, tocătoare de paie,
fierăstraie cu lanț, lanțuri de acționare, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, dălți pentru mașini,
mandrine (componente ale mașinilor), agitatoare,
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mașini de țigarete pentru scopuri industriale, site de
cenușă (mașini), clapete de reținere (componente
ale mașinilor), mașini și aparate pentru curățare,
electrice, dispozitive de curățare cu abur, foarfeci
de tăiat (mașini), ambreiaje, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mașini pentru tăierea cărbunelui,
râșnițe de cafea, altele decât cele acționate manual,
mașini de spălat acționate cu monede, mașini
de spălat colorate, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer comprimat,
pistoare cu aer comprimat pentru extrudarea
masticurilor, compresoare (mașini), compresoare
pentru frigidere, betoniere (mașini), instalații de
condensare, biele pentru mașini, motoare, cabluri
de comandă pentru mașini, motoare, mecanisme de
comandă pentru mașini, motoare, condensatoare
de abur (componente ale mașinilor), elemente
de comandă hidraulice pentru mașini, motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru mașini,
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, convertoare
pentru lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, capote (componente
ale mașinilor), macarale (dispozitive de ridicare
și avansare), arbori cotiți, cartere pentru mașini,
motoare, manivele (componente ale mașinilor),
separatoare de cremă / lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor, mașini de șlefuit, cultivatoare (mașini),
cultivatoare motorizate, generatoare de curent,
dispozitive pentru tragerea draperiilor, acționate
electric, freze (mașini), mașini de tăiat, arzătoare
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de tăiat, acționate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru mașini, cilindri pentru
motoare, pistoane pentru cilindri, mașini de lapte,
mașini de cârpit, pistoane amortizor (componente
ale mașinilor) , dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (mașini), macarale derrick, diagrame
pentru pompe, mașini de decupat și filetat, mașini
de ștanțat, excavatoare cu lingură (mașini), mașini
de spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
șanțuri (pluguri), mașini de divizat, sisteme de
deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de deschidere
și închidere a ușilor, pneumatice, unități de eliminare
a deșeurilor (deșeuri), robinete de drenaj, mașini
de drenare, aparate de prelucrare, mandrine de
găurit (componente ale mașinilor), flori de burghiu
(componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormașini, instalații
de foraj, flotante sau neflotante, mașini de găurit
electrice, pedale de acționare pentru mașinile de
cusut, motoare de acționare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, tobe (componente ale
mașinilor), uscătoare rotative, instalații de evacuare
a prafului pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit, dinamuri,
mașini pentru terasamente, mașini pentru fabricarea
pastelor făinoase, ejectoare, ciocane electrice, mașini
electromecanice pentru industria chimică, aparate
de ridicare, curele de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), elevatoare (ascensoare),
mașini de embosare, generatoare de curent în caz de
urgență, motoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de gravat, escalatoare, excavatoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare de
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expansiune (componente ale mașinilor), extractoare
pentru mine, curele de ventilator pentru motoare,
ventilatoare pentru motoare, sisteme mecanizate de
alimentare a animalelor, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru cazanele
cu motor, regulatoare ale apei de alimentare, mașini
de umplere, filtre-presă, mașini de filtrare, filtre pentru
curățarea aerului de răcire (pentru motoare), filtre
(componente ale mașinilor sau motoarelor), mașini
de finisare, fitinguri pentru cazanele cu motor, mașină
de descărnare, mori de măcinat făina, mori de făină,
drumuri de fum pentru cazanele cu motor, volante
de mașină, prese de furaj, mașini pentru prepararea
alimentelor, electromecanice, procesoare alimentare
(electrice), suflante de forjă, mașini de turnătorie, roti
de cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, cutii de viteze, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, unelte pentru războaie de țesut,
unelte, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, mașini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale mașinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
separatoare de cereale, râzătoare pentru legiune,
inele pentru ungere (componente ale mașinilor), cutii
de unsoare (componente ale mașinilor), pietre de
șlefuit (componente ale mașinilor), ghidaje pentru
mașini, pulverizator de vopsit, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente ale
mașinilor), ciocane pneumatice, unelte de mână,
altele decât cele acționate manual, mașini de
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tuns pentru animale, mașini de tuns părul pentru
animale, echipamente de manipulare pentru încărcăre
și descărcăre, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), bare de suspensie (componente
ale mașinilor), grape, mașini de recoltat, troliu de
ridicat plase (pescuit), schimbătoare de căldură
(componente ale mașinilor), mașini de tivit, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică), mașini
de fabricat tocuri, războaie pentru țeserea ciorapilor,
carcase (componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie internă,
magneți de aprindere, incubatoare pentru ouă,
roboți (mașini), injectoare pentru motoare, aparate
de aplicare a cernelii pentru mașinile de tipărit,
motoare hidraulice, turbine hidraulice, aprinderea
magneților pentru motoare, mașini de călcat, cricuri
(mașini), motoare cu reacție, altele decât pentru
vehiculele terestre, îmbinări (componente ale
motorului), articulații universale (articulații cardanice),
carcase pentru lagăre (componente ale mașinilor),
lagăre (componente ale mașinilor), demaroare cu
pedală pentru motociclete, aparate pentru bucătărie,
electrice, mașini de frământare, mașini de tricotat,
cuțite (componente ale mașinilor), cutite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, etichetatoare (mașini),
mașini pentru confecționat dantelă, calapoade pentru
pantofi (componente ale mașinilor), strunguri (mașini-
unelte), mașini de tuns iarba (mașini), mașini de
tăiat articolele din piele, mașini pentru prelucrarea
articolelor din piele, aparate de ridicare, lifturi (altele
decât teleschiurile), rampe de încărcare, fusuri pentru
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războiul de țesut, războaie de țesut (mașini), pompe
de lubrifiere, lubrifianți (componente ale mașinilor),
mașini-unelte, matrițe utilizate la tipărire, mașini de
tocat carne (mașini), tocatoate de carne (mașini),
mașini pentru prelucrarea metalelor, aparate de
muls, mașini de frezat, război de țesut, roți de mașini,
mecanisme cu roti dintate, mașini pentru industria
textilă, colector de evacuare pentru motoare, mașini
de trefilat, mașini pentru aparatele de muls (ventuze),
mori (mașini), mori pentru uz casnic (altele decât
cele acționate manual), pietre de moară, mașini
pentru mineralizarea apei potabile, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini), mașini
de amestecat, mașini de scobit, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de formare, matrițe (componente ale mașinilor),
pavaje mobile (trotuare), captatoare și colectoare de
noroi (mașini), amortizoare pentru motoare, clești
de crestat (mașini-unelte), mașini pentru rafinarea
petrolului, mașini de tratare a minereului, mașini
de împachetare, mașini de ambalare, mașini de
vopsit, mașini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire),
mașini de hârtie, mașini de fabricat hârtie, mașini
de lustruit parchetul cu ceară, electrice, mașini de
decojit, râșnițe de piper, altele decât cele acționate
manual, segmenți de piston, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor),
mașini de rabotare, pluguri, brăzdare, forme de
tipar, transportoare pneumatice, tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, mașini și aparate de
lustruit (electrice), roti ale olarilor, ciocane mecanice,
prese (mașini pentru scopuri industriale), prese
de vin, prese de netezit, mașini de presat (pentru
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satinare), reductoare de presiune (componente ale
mașinilor), regulatoare de presiune (componente
ale mașinilor), supape de presiune (componente
ale mașinilor), cilindrii de tipărire, mașini de tipărit
cu utilizare pe foi de tablă, mașini de tipărit, prese
de tipar, role de tipar pentru mașini, mecanisme
de propulsie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de compactare, scripeți, scripeți
(componente ale mașinilor), pulverizator deșeuri,
pompe (componente ale mașinilor, motoarelor),
pompe (mașini), pompe pentru instalațiile de
încălzire, pompe de vid (mașini), poansoane pentru
mașinile de perforat, mașini de perforat, cricuri cu
cremalieră și pinion, mașini de strângere pentru
rachetele de tenis, radiatoare (de răcire) pentru
motoare, mașini pentru montarea șinelor, mașini
pentru construcția de căi ferate, greble pentru mașini
de greblat, mașini de greblat, bătătoare (mașini),
secerători, mașini de secerat și legat, mașini de
secerat și treierat, reductoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, aparate de bobinat, mecanice,
tambure, mecanice, pentru furtunuri flexibile, bobine
(componente ale mașinilor), regulatoare (componente
ale mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit, mașini
de măturat străzile (autopropulsate), mașini pentru
realizarea drumurilor, rulmenți cu bile, laminoare,
prese de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru țesături, cilindrii compactori, tăietori
de napi (mașini), mașini pentru fabricarea cârnaților,
fierăstraie cu masă (componente ale mașinilor),
lame de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), foarfeci, electrice, mașini de
sigilat pentru scopuri industriale, rulmenți cu lubrifiere
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automată, separatoare, separatoare de abur/
ulei, mașini de cusut, cuplaje de arbori (mașini),
mașini de ascuțit, mașini de legat snopi, foarfeci,
electrice, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru uz
industrial, suveici (componente ale mașinilor), site
(mașini sau componente ale mașinilor), instalații de
cernere, cernătoare, mașini de dimensionat, sanii
portcuțit (componente ale mașinilor), pluguri de
zăpadă, aparate de lipit, cu gaz, arzătoare de lipit,
cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, mașini de sortat
pentru industrie, semănătoare (mașini), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare de viteză
pentru mașini, motoare, mașini rotative, roti de tors,
mașini de filat, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de ștanțat,
suporturi pentru mașini, demarcare pentru motoare,
statoare (componente ale mașinilor), motoare cu
abur, separatoare de abur, cazane cu motor cu abur,
plăci stereotip, mașini de cusut, mașini de prelucrare
a pietrei, presetupe de etanșare (componente ale
mașinilor), aspiratoare medicale pentru scopuri
industriale, mașini pentru fabricarea zahărului,
compresoare de supraalimentare, supraîncălzitoare,
mașini de matrițare, mese pentru mașini, tambure
pentru mașinile de brodat, robinete (componente
ale mașinilor, motoarelor), mașini de gudronate,
mașini de întindere, lancie termică (mașini), mașini de
filetat, mașini de treierat, ciocane de forjare, mașini
pentru prelucrarea tutunului, unelte (componente
ale mașinilor), convertizoare de cuplu, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alții decât cei pentru vehiculele tereste, lanțuri
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de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru mașini, mașini de îndreptat
(centrat), mașini de compactare a deșeurilor,
lifturi de vagoane, turbine, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, turbocompresoare, pluguri de
îndepărtare a gazonului, timpane (componente
ale preselor de tipar), mașini de tipărit, mașini
de tipar (fotocompunere), mașini de turnat litere,
prese tipografice, mașini tipografice, accesorii
pentru aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor
și dezinfectanților, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, supape (componente ale mașinilor),
instalații de spălat pentru vehicule, vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat, mașini de
spălat (rufe), încălzitoare de apă (componente ale
mașinilor), mașini și aparate pentru lustruirea cu
ceară (electrice), mașini de plivit, mașini de sudat,
electrice, teluri, electrice, pentru uz casnic, vinciuri,
vânturători, mașini de prelucrat lemnul, mașini de
ambalat, mașini de spălat rufe cu stoarcere.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de
ras, ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile Agricole (acționate manual), filiere
rotunde, burghie (unelte de mână), sule, topoare,
arme de mână, pulverizatoare insecticid (unelte
de mână), bare (tăiere -), baionete, mașini de tuns
barba, burdufuri pentru șeminee (unelte de mână),
curele pentru unelte (suporturi), cosoare, tăișuri
(componente ale uneltelor de mână), tăișuri (unelte
de mână), ustensile pentru ascuțirea lamelor, lame
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pentru rindele, lame (unelte de mână), cuțite (arme),
foarfeci pentru margini, mașini de găurit, bomfaiere,
ne / bâte, unelte pentru împletit (unelte de mână),
fiare pentru marcare, burghie de mână, cuțite de
altoit, sfredel de mână pentru dulgherie, foarfeci
pentru vite, dălți de călăfătuit, domuri de perforat
(unelte de mână), ciocane de abataj, aparate si
instrumente pentru jupuirea animalele măcelarilor,
desfăcătoare de conserve, neelectrice, casete pentru
briciuri, unelte pentru marcarea animalelor, aparate
de asomare vitelor, feliatoare de brânză (neelectrice),
dălți, satâre (cuțite), menghine de mână (pentru
tâmplari sau arămari), securi, fiare de ondulat, răngi,
clești pentru ondulare, pensete pentru cuticule,
tacâmuri, ondulatoare pentru gene, bare de tăiat,
cutite, unelte pentru tăiat (unelte de mână), pumnale,
ustensile pentru decantarea lichidelor (unelte de
mână), aparate de epilat, electrice și neelectrice,
aparate pentru distrugerea parazitilor de plante, cutite
pentru filete (parti ale uneltelor de mână), săpătoare
(unelte de mână), săpătoare de șanțuri (unelte de
mână), cutitoaie, suporturi de burghie (unelte de
mână), cutite pentru pizza, neelectrice, diamante
pentru tăiat geamuri (componente ale uneltelor de
mână), burghie, aparate pentru perforarea urechilor,
maiuri pentru pământ (unelte de mână), unelte
așchietoare (unelte de mână), feliatoare pentru
ouă, neelectrice, imprimatoare în relief (unelte
de mână), pietre de polizor abrazive, ace pentru
gravură, expandoare (unelte de mână), piese de
extensie pentru suporturile burghielor de filetat,
clești de scos cuiele, cuțite pentru potcovari, pile
(instrumente), aparate de lustruit unghiile (electrice
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sau neelectrice), vătraie, harpoane pentru pescuit,
plăci de păr (neelectrice), oale de turnare (unelte de
mână), cadre pentru fierăstraiele de mână, dispozitive
de cules fructele (unelte de mână), cuțite de mărunțit
(unelte de mână), furci, ciocane (unelte de mână),
unelte pentru împâslire (unelte de mână), unelte
pentru grădină (acționate manual), sfredele (unelte de
mână), fiare de polizat, fiare de gofrare, dălți (unelte
de mână), unelte pentru altoire (unelte de mână),
unelte de gravat (unelte de mână), pietre de șlefuit
(unelte de mână), pistoale (unelte de mână), pistoale,
acționate manual, pentru extrudarea masticurilor,
melițe (unelte de mână), coase Hainault, mașini de
tuns părul de uz personal (electrice sau neelectrice),
mașini de tuns părul pentru animale (ustensile
de mână), ustensile de mână pentru ondularea
părului, neelectrice, pompe de mână, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, (unelte de mana), unelte de mână,
acționate manual, ascuțitoare cu ciocan, harpoane,
securi, săpăligi (unelte de mână), securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor de
mână), cuțite pentru cercuri (unelte de mână), cutite
de vânătoare, dălți pentru gheață, fiare (unelte de
mână neelectrice), fierăstraie mecanice, cricuri de
ridicat, acționate manual, macete, ciocane de lemn
(ustensile de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane pentru
zidari, sape late, oteluri de ascuțit, cutite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână pentru
cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile de mână),
curele pentru ascuțit din piele, leviere, boxuri pentru
pumn, dispozitive de întindere a benzilor metalice
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(unelte de mână), freze (unelte de mână), cutii șablon
pentru tăiere la unghi (unelte de mână), fiare pentru
rindeluire, colectoare pentru monede, mojare pentru
sfărâmare (uneltedemână), dălți pentru scobituri,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână), domuri
de găurit, unghiere (electrice sau neelectrice), pile
ac, pile de unghii, pile de unghii, electrice, clești
pentru unghii, filete cu ace, nipere, poansoane cu
numere, desfăcătoare de stridii, cuțite de paletă,
cuțite de sculptat (unelte de mână), cuțite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, sape (unelte de
mână), perforatoare tip ac, cutite de rindea, rindele,
spărgători de nuci, nu din metale prețioase, pisăloage
pentru sfărâmat, patenti, fiare de capsulare (unelte
de mână), cutite de altoit, clești de perforat (unelte
de mână), perforatoare (unelte de mână), foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, rindele de făltuit, greble
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână), rașpele
(unelte de mână), dispozitive cu clichet (unelte de
mână), curele de ascuțit briciul, greble pentru nisip,
lame de ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte de
mână), ciocane de nituit (unelte de mână), săbii, lame
de fierăstrău (componente ale uneltelor de mână),
suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte de
mână), cuțite pentru solzi, foarfeci, raclete (unelte de
mână), teci pentru săbii, unelte de răzuit (unelte de
mână), șurubelnițe, inele pentru coase, pietre pentru
coase, coase, pietre pentru șlefuit, instrumente de
ascuțit, truse de bărbierit, lame de foarfecă, foarfeci
mecanice (ustensile de mână), foarfeci, lopeți (unelte
de mână), seceri, veselă de argint (cuțite, furculițe
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și linguri), instrumente și unelte pentru jupuirea
animalelor, baroase, cazmale (unelte de mână),
chei (unelte de mână), spatule (unelte de mână),
aparate și instrumente pentru sacrificarea animalelor
măcelarilor, linguri, rigle (unelte de mână), unelte de
ștanțare (unelte de mână), ciocane pentru piatră,
instrumente de șlefuit, clește de zahăr, săbii, seringi
pentru pulverizarea insecticidelor, articole pentru
masă (cuțite, furculițe și linguri), furculițe de masă,
chei tubulare, freze de înfiletare (unelte de mână),
extractoare de buruieni (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, foarfeci de tăiat crengi,
fărașe (grădinărit), fărașe de grădină, cuțite de tăiat
țevi (unelte de mână), instrumente de tăiat țevi,
pensete, tocatoare de legume, cutite pentru legume,
tocatoare pentru taietoare de legume, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru barele
de ascuțit, foarfeci mari de grădină (foarfeci)
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semifinite,
materiale de călăfătuire, etanşat şi izolat, tuburi
flexibile nemetalice, acetat de celuloză, semiprelucrat,
rășini acrilice, semiprelucrate, benzi adezive, altele
decât pentru papetărie și pentru scopuri medicale
sau de uz casnic, bariere plutitoare anti-poluare,
rășini artificiale, semiprelucrate, azbest, pânză de
azbest, învelișuri din azbest, țesături din azbest,
pâslă de azbest, fibre de azbest, carton de azbest,
hârtie de azbest, perdele de siguranță din azbest,
ecran de asbest pentru pompieri, foi de azbest,
placă de azbest, tălpi de azbest, pungi (plicuri,
săculeți) din cauciuc, pentru ambalat, balata, garnituri
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din cauciuc pentru borcane, căptușeli din scoarță
pentru izolare fonică, compozitii de cazan pentru
prevenirea radiațiilor de căldură, materiale pentru
garnituri de frână, parțial prelucrate, amortizoare
de șocuri din cauciuc, materiale izolatoare pentru
cabluri, furtunuri din pânză cauciucată, hârtie
pentru condensatoarele electrice, fibre de carbon
(fibre), altele decât cele utilizate la produsele textile,
materiale de călăfătuire, folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat, garnituri de
ambreiaj, fitinguri, nemetalice, pentru conductele de
aer comprimat, furtun de cuplare pentru radiatoarele
de vehicule, cabluri din cauciuc, vată de bumbac
pentru etanșare (călăfătuire), garnituri pentru
cilindri, materiale dielectrice (izolatoare), benzi
de etanșare pentru tâmplărie, ebonite (vulcanite),
mulaje din ebonite (mulaje vulcanite), fire elastice,
altele decât cele utilizate la produsele textile, ațe
elastice, altele decât cele utilizate la produsele textile,
umpluturi pentru rosturile dilatatie, căptușeli din
azbest, furtun de refulare, furnun pentru foc, copite
nu de metal, compoziții chimice pentru repararea
fisurilor, clapete de reținere din cauciuc, fibră de
sticlă pentru izolare, țesături din fibră de sticlă pentru
izolare, materiale de filtrare (spume semiprelucrate
sau folii de plastic), furtunuri flexible, nemetalice,
suporturi din spumă pentru aranjamentele florare
(produse semifinisate), folii din metal pentru izolare,
garnituri de etanșare, vată de sticlă pentru izolare,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuși izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, țesături izolatoare, lac
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izolator, substanțe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidității, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale izolatoare pentru șinele
de cale ferată, materiale izolatoare pentru rețelele
electrice, materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru țevi, latex (cauciuc), chit, mică, în formă
brută sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reținerea căldurii,
materiale pentru ambalare (amortizare, umplutură)
din cauciuc sau plastic, materiale de căptușire din
cauciuc sau plastic, garnituri pentru țevi, mufe pentru
țevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât pentru
împachetat, substanțe din plastic, semiprelucrate,
fibre din plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
compoziții pentru prevenirea radiațiilor de căldură,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru țevi,
inele de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manșoane de
cauciuc pentru protejarea componentelor mașinilor,
material din cauciuc pentru reșaparea anvelopelor
(cauciuc), compuși de etanșare pentru îmbinări, benzi
autoadezive, altele decât cele pentru papetărie și
de uz medical sau casnic, lână de zgură (izolator),
materiale de izolare fonică, dopuri din cauciuc,
cauciuc sintetic, fire din plastic pentru lipit, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau fibră
vulcanizată (fibre), folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată (fibre), șaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată (fibre), furtunuri de
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udat, ambalaje rezistente la apă, inele de etanșate,
compoziţii pentru burlane.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare
şi bastoane, bice şi articole de şelarie, bețe de
alpinism, piei de animale, serviete diplomat, genți
de spate, pungi (plicuri, săculeți) din piele, pentru
ambalat, rucsacuri pentru alpiniști, tolbe de vânători
(accesorii de vânătoare), huse de îmbrăcăminte
pentru călătorie, plase pentru cumpărăturij, saci de
nas (pungi de hrana), curele pentru umăr, bandoliere,
centuri din piele, genți de plajă, zăbale pentru animale
(harnașament), ochelari pentru cai (harnașament),
cutii din piele sau carton imitație de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnașament), căpestre,
serviete, crupoane (părți din pielea brută), etuiuri
pentru carduri (portofele pentru carduri), tocuri din
piele sau carton, imitație de piele, carcase, din piele,
pentru arcurile cu foi, bice, piei de vite, poșete din
zale, nu din metale pretioase, piele de căprioară,
alta decât cea pentru curățat, curea de bărbie, din
piele, zgărzi pentru animale, huse de protecție pentru
animale, huse pentru șeile cailor, piei finisate, sisteme
de prindere pentru șei, cadre pentru umbrele de
ploaie sau de soare, blană, huse din piele pentru
mobilă, genți pentru camping, piele din membrana
exterioară a intestinului de vițel, căpestre, rame
pentru gentile de mână, genți de mână, chingi pentru
hamuri, curele pentru hamuri, hamuri pentru animale,
cutii din piele pentru pălării, ranițe, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, imitație de piele, portchei
(articole din piele), piele de ied, genunchiere pentru
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cai, lese din piele, cabluri de piele, lese din piele,
șnururi din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitație de piele, moleschin (imitație de piele), tocuri
pentru instrumentele muzicale, botnite, valtrapuri
pentru șeile cailor, umbrele de soare, portofele,
poșete, hățuri, șei de călărie, oblâncuri de șa, șelărie,
ghiozdane școlare, sacoșe de cumpărături, rucsac
cu chingi pentru transportul bebelușilor, trăgători
pentru scărițe, părți din cauciuc pentru scărițe, curele
pentru echipamentul soldaților, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de geamantan,
geamantane, fitinguri de fier, intestin pentru carnati,
răsucire de piele, invelitoare din piei (blanuri), genți,
nu din metale pretioase, genți de scule, goale,
pieptare (harnașament), cufere de voiaj, genți de
voiaj, seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă, cufere (bagaje), inele pentru umbrele,
arcuri pentru umbrele de ploaie sau de soare, bețe
de umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genți de cosmetice,
nedotate, bastoane (de mers), bastoane cu scaun,
mânere pentru bastoane, sacoșe de cumpărături cu
roți, cravașe.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse
în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, perne de aer, nu cele
pentru scopuri medicale, ambră galbenă, bare de
chihlimbar, plăci de chihlimbar, copite de animale,
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coarne de animale, animale împăiate, coarne de
cerb, fotolii, lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, faguri artificiali pentru stupi, sacuri de
dormit pentru camping, coșuri de pâine pentru brutari,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice, gheare
de animale, mâner de matura, nu din metal, bambus,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole pentru
pat (cu excepția lenjeriei), paturi pentru animalele
de gospodărie, paturi, schelete de paturi (din lemn),
stupi, fundație pentru stupi, bănci (mobilă), bănci
de lucru, șuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, lazi, nemetalice, cufere din lemn sau platic,
perne de sprijin, bolturi, nemetalice, suporturi pentru
cărți (mobilă), suporturi pentru sticle, capse pentru
sticle, nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice,
cutii din lemn pentru sticle, monturi pentru perii,
busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn pentru
decantarea vinului, butoaie, nemetalice, șezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, butuci pentrii tăiat
(mese), clipsuri pentru cabluri si tevi din plastic,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru haine,
cârlige de agățat, nemetalice, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice (depozitare,
transport), corali, dopuri de plută pentru sticle, dopuri,
dopuri de plută, fildeș vegetal, portmantouri, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădite, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
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pentru draperii, nu cele din material textil, călăreți
pentru prinderea perdelei de șină, șine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii, perne, șezlonguri de punte,
decorațiuni din plastic pentru produsele alimentare,
birouri (mobile), cărucioare de servit cina (mobilă),
aviziere, suporturi de prezentare, divane, cuști
pentru câini, fitinguri de uși, nemetalice, uși pentru
mobilă, dibluri, nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese de
toaletă, borduri din plastic pentru mobilă, gherghefuri,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coșuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori, suporturi
pentru flori (mobilă), suporturi pentru furaje, urne
funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobile, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi
de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri), paleți de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru pălării, tetiere (mobilă), scaune înalte pentru
bebeluși, balamale, nemetalice, faguri de miere,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat, paturi de spital,
numere pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale, brățări
de identificare, nemetalice, pentru spital, dulapuri
de cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă),
premergătoare, obiecte publicitare gonflabile, fildeș,
neprelucrat sau semiprelucrat, cuști pentru animalele
de gospodărie, panouri de agățat cheile, scări din
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lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
cutii de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi de
bibliotecă, paleți de încărcare, nemetalici, gabarite
de încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferată (vagoane), dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori (altele decât
cele electrice), nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, nu din metal, dulapuri pentru medicamente,
spumă de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru
pasageri, elemente mobile (decoratiuni), geamanduri
de legare, nemetalice, sidef, neprelucrat sau
semiprelucrat, mulaje pentru ramele de tablouri,
ecusoane, nemetalice, căsuțe pentru animalele de
gospodărie, căsuțe, standuri pentru ziare, plăcuțe
de înmatriculare, nemetalice, piulițe, nemetalice,
mobilă de birou, scoici de stridii, containere pentru
ambalare din plastic, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru ramele
de tablouri, perne, placarde din lemn sau plastic,
paie împletite, cu excepția rogojinelor, cartele din
plastic, nu cele codate, rafturi pentru farfurii, țarcuri
de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice, dopuri
(dibluri), nemetalice, piloni, nemetalici, scripeți din
plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă), ratan, stuf
(materiale împletite), bobine de lemn pentru fire
textile, mătase, cordoane, tambure, nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, rezervoare,
nu din metal și nici din zidărie, nituri, nemetalice,
capre de tăiat lemne, mobilier școlar, suporturi
pentru ascuțit ghearele, pentru pisici, paravane de
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incendiu (casnice)/aparate de incendiu, mânere
nemetalice pentru cutite, mânere nemetalice, ecrane
de protecție (mobilă), șuruburi, nemetalice, capace
de etanșare, nemetalice, scaune, scaune din metal,
rame de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură (mobila), rafturi
pentru depozitare, cobilițe (juguri), vitrine (mobilă),
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn sau
plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele interioare
lamelare, canapele, tije pentru scari, araci, pentru
plante sau arbori, figuri de ceara, birouri de lucrat
în picioare, suporturi pentru mașinile de calculat,
suporturi costume, statui din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, doage de lemn, trepte (scări), nemetalice,
taburete, saltele din paie, cutie de bijuterii din material
nepretios, împletituri din paie, borduri din paie,
placi decorative pentru pereți, nu din material textile
(mobila), păsări împăiate, blaturi de mese, mese,
panouri nemetalice, paie de băut, mese din metal,
manechine pentru croitorese, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, țăruși
pentru corturi, nemetalici, carapace de broască
țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice,
paleți de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă), cuve, nemetalice, pentru
amestecare mortarului, mese de scris, suporturi
pentru umbrele, supape, nemetalice, altele decât
componentele mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri
de menghină, nu din metal, suporturi pentru lavoare
(mobilă), valve din plastic pentru țevile de apă, os
de balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de înfășurare,
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nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
fitinguri pentru ferestre, nemetalice, stâlpi de steag,
panglică de lemn, jaluzele interioare din lemn țesut,
mese de scris.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie (cu excepţia celor din metale preţioase
sau placate), piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), materiale pentru perii, materiale pentru
întreţinerea curăţeniei, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţii),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.,
bureți abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru
curățarea pielii, dozatoare de aerosoli, nu cele pentru
scopuri medicale, autoclave, neelectrice (pentru
gătit), cădițe pentru bebeluși (portabile), mixer manual
(agitatoare de cocktailuri), bazine (recipiente), coșuri
ru uz casnic, nu din metale pretioase, linguri de gătit
(ustensile de gătit), bătătoare, neelectrice, halbe de
bere, scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de cizme,
desfăcătoare de sticle, electrice și neeteetrice, sticle,
boluri (bazine), cutii din metal, pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coșuri de pâine
(de uz casnic), perii pentru animale (perii), tocătoare
pentru pâine, cutii pentru pâine, mături, articole de
periat, materiale pentru fabricarea periilor, perii,
perii pentru încălțăminte, perii electrice (cu excepția
componentelor mașinilor), perii pentru curățarea
rezervoarelor și containerelor, găleți, găleți realizate
din împletituri, busturi din porțelan, teracotă sau sticlă,
untiere, capace pentru untiere, cârlige pentru nasturi,
servire (tăvi), nu din metale pretioase, cuști pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri (forme),
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candelabre (sfeșnice), nu din metale pretioase, inele
pentru lumânări, nu din metale pretioase, stingătoare
pentru lumânări, nu din metale pretioase, cutii de
bomboane, nu din metale pretioase, bătătoare de
covoare (ustensile de mână), mături mecanice pentru
covoare, ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioară pentru curățat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente chinezești,
bețișoare pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
de uz casnic), instrumente de curățare, acționate
manual, câlți pentru curățat, clapete de închidere
pentru capacele borcanelor, mâner din porțelan de
usa, cârpe pentru spălarea pardoselilor, cuie de
rufe, ace de rufe, intinzătoare pentru îmbrăcăminte,
cârpe de curățare, cârpe imbibate cu detergent,
suporturi de pahare, nu din hârtie sau material textil,
amestecătoare pentru cocktailuri, scuturi de cărbune,
râșnițe de cafea, acționate manual, servicii de cafea,
nu din metale pretioase, butoane de porțelan, filtre
de cafea, neelectrice, aparate pentru indepartarea
mucegaiului (neelectrice), cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, nu din metale
pretioase, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru ornat
pentru cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie (exceptand
metalele pertioase), forme pentru copt (forme), forme
pentru fursecuri (biscuiți), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, țepușe metalice pentru
gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice,
tirbușoane, ustensile cosmetice, deșeuri din bumbac
pentru curățat, seturi de recipiente pentru ulei și oțet,
nu din metale pretioase, recipiente, nu din metale
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pretioase, tăvi pentru firimituri, cristal (sticlărie),
cesti, nu din metale pretioase, pahare din hârtie
sau plastic , tesale, tocătoare pentru bucătărie,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii,
veselă, nu din metale pretioase, perii pentru spălarea
veselei, jgheaburi pentru băut, vase de băut, coame
de băut, sticle de băut, pahare de băut, suporturi
pentru uscarea rufelor, coșuri de gunoi, ștergătoare
de praf, neelectrice, cârpe de șters praful (pânze),
vase de lut, cratițe din lut, suporturi pentru ouă, sticlă
emailată, fructiere, nu din metale pretioase, perii
pentru sprâncene, pămatufuri pentru șters praful,
hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea utilizată
la izolații sau la produsele textile, fire din fibră de
sticlă, altele decât cele utilizate la produsele textile,
figurine (statuete) din porțelan, teracotă sau sticlă,
dispozitiv de răcire a alimentelor, care contin fluide
schimbatoare de caldura, pentru scopuri casnice,
sticle, nu din metale pretioase, suporturi pentru
plăcile de păr, ață dentară, ghivece de flori, invelitori
pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie, pliciuri
pentru insectele zburătoare (capcane sau tiluri),
cupe pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile
pentru șters praful de pe mobilă, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcții, mănuși
de grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri de sticla, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei pentru
construcții), vată din sticlă, nu cea utilizată la izolatii,

1874



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

sticlă cu conductori electrici fini încorporați, sticlă
pentru geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), întinzătoare pentru mănuși,
mănuși pentru uz casnic, vase pentru lipici, râzători
(ustensile pentru bucătărie), suporturi grătare,
grătare (ustensile de gătit), perii pentru păr, recipiente
termoizolante pentru băuturi, recipiente termoizolante,
încălzitoare pentru biberoane, neelectrice, suporturi
pentru flori și plante (aranjamente florale), perii pentru
cai, vase pentru păstrat mâncarea caldă (neîncălzite
electric), forme pentru cuburile de gheață (forme),
frapiere de gheață, terarii de interior (cultivarea
plantelor), capcane pentru insecte, sticle sub vid,
huse pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare, nu din metale
pretioase, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, nu din metale pretioase, ustensile de
bucătărie, nu din metale pretioase, suporturi de
cuțite pentru masă, perii pentru abajururi, pieptăți
cu dinți rari pentru păr, măsuțe, seturi pentru lichior,
tăvițe pentru necesitățile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, mansiere pentru
animale, troace pentru animale, suporturi pentru
meniuri, cutii pentru mizerie, râșnițe pentru uz casnic,
acționate manual, linguri de amestecare (ustensile de
bucătărie), mopuri, mozaicuri din sticlă, nu cele pentru
construcții, forme (ustensile de bucătărie), capcane
pentru șoareci, căni, nu din metale pretioase, perii
pentru unghii, inele pentru șervețelele de masa, nu
din metale pretioase, cuiburi cu ouă artificiale, mașini
de tăiței (acționate manual), duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, sticlă de opal, sticlă
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de opalină, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuțite
pentru patiserie, râșnițe de piper, acționate manual,
pipernițe, nu din metale pretioase, arzătoare pentru
parfumuri, pulverizatoare de parfum, atomizoare
pentru parfumuri, coșuri dotate pentru picnic (inclusiv
vesela), palete pentru plăcinte, pușculițe în formă
de purcel, nu din metal, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), plăci de sticlă (material brut),
farfurii de protecție pentru ca laptele să nu dea în
foc, pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate și mașini de lustruire, pentru uz
casnic, neelectrice, materiale de lustruire (pentru
strălucire), cu excepția preparatelor, hârtiei și pietrei,
mănuși de lustruire, articole din porțelan, cutii de
răcire portabile, neelectrice, capace de oale, vase,
produse de olărie, inele pentru păsările de curte,
duze, bureți pentru pudră, pudriere compacte, nu
din metale pretioase, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru șobolani, sticle frigorifice, inele pentru
păsări, sucitoare (intern), boluri de salată, nu din
metale pretioase, solnite, nu din metale pretioase,
bureti de metal pentru cratite, farfurioare, linguri-cupe
(vesela), servicii (veselă), nu din metale pretioase,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit, șanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi
de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri
de firme din porțelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, absorbante de fum pentru uz
casnic, cutii de săpun, dozatoare de săpun, boluri
pentru săpun, roluri pentru supă, nu din metale
pretioase, spatula (ustensile de bucătărie), seturi de
condimente, suporturi pentru bureți, bureți pentru
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uz casnic, stropitori, statui din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oțel pentru curățare,
cratițe, strecurători pentru uz casnic, zaharnițe, nu
din metale pretioase, seringi pentru udarea florilor și
plantelor, suporturi pentru șervețele de masa, nu din
metale pretioase, farfurii pentru masă, nu din metale
pretioase, articole de masă, altele decât cuțitele,
furculițele și lingurile, nu din metale pretioase, halbe,
nu din metale pretioase, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, nu din metale pretioase,
servicii de ceai, nu din metale pretioase, infuzoare
de ceai, nu din metale pretioase, strecurători de ceai,
nu din metale pretioase, ceainice, nu din metale
pretioase, recipiente termoizolante pentru alimente,
prese pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj,
dozatoare pentru hârtia de toaletă, bureți pentru
toaletă, ustensile pentru toaletă, periuțe de dinți,
periuțe de dinți, electrice, suporturi pentru scobitori,
nu din metale pretioase, scobitori, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, nu din metale
pretioase, suporturi pentru vasele fierbinți (ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, ustensile
pentru uz casnic, nu din metale pretioase, vaze, nu
din metale pretioase, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheață și băuturi cu gheață, fibre de
sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele, neelectrice,
scânduri pentru spălare, ligheane, aparat cu jet de
apă pentru curățarea dinților și a gingiilor, dispozitive
de udare, dispozitive de stropit, stropitori, aparate
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi,
teluri, neelectrice, pentru uz casnic, deșeuri de lână
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pentru curățare, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci,
materiale de umplutură, materiale textile fibroase
brute.
24 - Tesături şi articole textile necuprinse în alte clase,
cuverturi de pat şi feţe de masă, tesături adezive
care se aplică utilizând căldura, pânză, impermeabilă
la gaze, pentru baloanele de zbor, banere, textile
pentru baie (exceptând îmbrăcămintea), pături pentru
pat, invelitori pentru pat, huse pentru pat, huse
pentru pat din hârtie, lenjerie de pat, pânză pentru
masa de biliard, țesătură pentru site, brocart, vatir,
pânză, stambă, țesătură de stambă imprimată, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon,
țesături sub formă de șnur, șeviot (țesătură), țesătură,
suporturi de pahare (textile de masa), pânze de
bumbac, huse din material textil pentru mobilă, huse
din plastic pentru mobilă, huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă (tesatura), huse pentru
pernele de divan, huse detașabile pentru mobilă,
crep (țesătură), crepon, suporturi pentru draperii din
material textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, scutece din pânză, perdele pentru uși, stofă,
plăpumi de puf (cuverturi de pat), material elastic
tesut, pânză imprimată pentru broderie, țesătură din
esparto, pânză, pânză pentru încălțăminte, pânză
care imită pielea animalelor, pânze pentru utilizare
la produsele textile, prosoape de față din material
textil, fetru, țesături din fibră de sticlă pentru uz pentru
utilizare la produsele textile, materiale textile de
filtrare, steaguri (nu din hartie), flanel (țesătură),
flanel (sanitar), molton (pânză), finet, tifon (panza),
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panze de sticle (prosoape), pânză cauciucată, alta
decât cea pentru papetărie, țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, căptușeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, țesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz casnic,
jerseu (panza), pânză de iută, țesătură tricotată,
etichete (panza), pânze pentru lenjerii, țesături
pentru lenjeria de corp, țesătură de căptușeală
pentru încălțăminte, căptușeli (textile), cârpe pentru
demachiere (panza), marabu (țesătură), material
textil, huse pentru saltele, mănuși de baie, moleschin
(țesătură), plase de țânțari, șervețele de masă din
material textil, perdele cu aspect de plasă, materiale
textile nețesute, mușama (utilizată ca față de masa),
dosuri de perne, fețe de perne, suporturi pentru
farfurie, materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
pături imprimate din material textil, țesătură de ramie,
țesătură de mătase artificială, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), traverse de masă, cearșafuri
(textile), perdele de duș din material textil sau plastic,
giulgiuri, mătase (țesătură), țesături de mătase pentru
imprimarea de modele, saci de dormit (cearsafuri),
fețe de masa (nu din hârtie), garnituri de masa (nu
din hârtie), protecții pentru masa (nu din hartie),
tafta (țesătură), tapiserie (carpete agățate pe pereți),
din material textil, față (lenjerie), fețe (huse pentru
saltele), prosoape din material textil, împletitură
(țesătură), tul, țesături pentru tapițerie, catifea, pânză
de lână, țesătură de lână, zefir (țesătură).
26 - Dantele şi broderii , panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copc , ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
fructe artificiale, ghirlande artificiale, insigne
ornamentale (nasturi), insigne pentru purtare, nu
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din metale prețioase, fermoare pentru genți, benzi
elastice pentru susținerea mânecilor, elastice de
păr, agrafe de păr (clame de păr), bărbi false, cleme
pentru curele, ace pentru mașina de cusut, pene
de păsări (accesorii de îmbrăcăminte), închizători
pentru bluze, ace de năvădit, funde pentru păr,
cutii de ace, nu din metale pretioase, cutii de cusut,
închizători pentru bretele, șnururi (tesaturi), broșe
(accesorii de îmbrăcăminte), catarame (accesorii
de îmbrăcăminte), nasturi, catarame pentru pantofi,
fanoane pentru corsete, truse de ace, nu din metale
pretioase, găitane (pasmanterie), borduri pentru
îmbrăcăminte, ocheți pentru îmbrăcăminte, închizători
pentru îmbrăcăminte, pernuțe de umeri pentru
îmbrăcăminte, suporturi pentru gulere, numere de
concurs, cordoane pentru îmbrăcăminte, cordoane
pentru ornamente, copci pentru corsete, materiale
pentru tinerea calda a ceaiului, ace de croșetat,
bigudiuri de par neelectice (altele decât instrumentele
de mână), benzi pentru rejansele de draperii,
perne pentru ace, perne pentru acele cu gămălie,
cleme de pantaloni pentru cicliști, forme pentru
cârpit, ace de stopat, petice termoadezive pentru
decorarea articolelor textile (mercerie), dantelă
pentru borduri, panglici elastice, broderie, fir metalic
pentru broderie, ocheți pentru pantofi, păr fals, tivuri
false, mustăti false, închizători de pantofi, închizători
cu fermoar, pene (accesorii de îmbrăcăminte),
festoane (broderie), volane pentru fuste, coronițe
din flori artificiale, volănașe pentru îmbrăcăminte,
volănașe (dantelărie), franjuri, broderie cu fir de
aur, mercerie (articole necesare în croitorie), cu
excepția ațelor, căști pentru vopsirea părului, hârtie

1880



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru ondularea părului, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr (ace de păr), plase pentru păr,
articole decorative pentru păr, ace de păr, șuvițe
împletite meșe de păr, ornamente pentru pălării (nu
din metale pretioase), plasturi adezivi termici pentru
reparare articole textile, benzi de prindere cu scai
și puf, copci (mercerie), croșete pentru carpete,
cârlige pentru pantofi, andrele, tunderea dantelelor,
ornamente din dantelă, șireturi pentru pantofi, șireturi
de lână, litere pentru marcarea lenjeriilor, numerale
pentru marcarea lenjeriilor, numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare, ace, ace
pentru mașinile de pieptănat lâna, ace de cizmărie,
ornamente pentru pantofi (nu din metale pretioase),
beteala (ornamente vestimentare), pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), picou (margine de
dantelă), ace cu gămălie, altele decât bijuteriile,
panglici pentru premii, hățuri pentru îndrumarea
copiilor, panglici de mercerie, rozete (mercerie),
ace pentru pielărie, ace de cusut, degetare pentru
cusut, ace pentru confecționarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, capse, paiete pentru
îmbrăcăminte, ciucuri (mercerie), moțuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet, cu
excepţia celor din materiale textile, gazon artificial,
covoare pentru automobile, covorașe de baie,
substrat de covor, carpete, învelitori de pardoseală,
covorașe de intrare, covoare pentru gimnastică,
saltele pentru gimnastică, carpete agățate pe
pereți, nu din material textil, linoleum, preșuri,
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covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuf, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul
de Crăciun, pistoale cu aer (de jucărie), aparate de
amuzament, automate și acționate cu fise, articole
pentru tras cu arcul, jocuri de table, genți special
concepute pentru schiuri și plăci de surf, momeală
artificială pentru pescuit, mingi pentru jocuri, bile
de sticlă pentru jocuri, haltere, mănuși de baseball,
bâte pentru jocuri, mănuși de basebalt (accesorii
pentru jocuri), clopoței pentru pomul de Crăciun,
curele pentru ridicarea greutăților (articole sportive),
biciclete staționare de antrenament, bile de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, tacuri de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziționarea bilei
pe masa de billiard, margini elastice pentru masa de
biliard, mese de biliard, mese de biliard ac donate
cu fise, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), senzori de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), camere de mingi
pentru jocuri, blocuri de construcție (jucării), jocuri
pe tablă, sănii bob, plăci pentru bodyboarding,
aparate pentru culturism, aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, pocnitori cu surprize specifice
Crăciunului, ghete de patinaj cu lame atașate, aparate
și mașini de bowling, arcuri pentru tragere, mănuși
de box, jocuri de construcție, plase pentru fluturi,
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), cărți de joc, cretă
pentru tacurile de biliard, table de dame, dame
(jocuri), jocuri de șah, table de șah, extensoare
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pentru piept (aparate de exerciții), suporturi pentru
pomii de Crăciun, pomi de Crăciun din material
sintetic, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepția articolelor de iluminat, aruncătoare de talere
din argilă, talere din argilă (ținte), hamuri pentru
alpiniști, crose de golf, confeti, truse de magie,
numărători (discuri) pentru jocuri, protecții pentru
tălpile clăparilor, coșuri de prins pește (echipament
de pescuit), genți de cricket, pahare pentru zaruri,
darts, momeli pentru vânătoare sau pescuit, capse
cu percuție (jucării), zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf), papusi, paturi pentru păpuși, îmbrăcăminte
pentru păpuși, biberoane pentru păpuși, case de
păpuși, camere de păpuși, domino, canturi de schiuri,
protecții pentru cot (articole sportive), rulouri pentru
bicicletele staționare de antrenament, carusele pentru
parcurile de distracții, mănuși speciale pentru scrimă,
măști de scrimă, arme pentru scrimă, cârlige pentru
pește, instrumente de pescuit, labe de înot, plute
de pescuit, discuri zburătoare (jucării), folii pentru
gard, mese de fotbal pentru interior, fluiere pentru
vânătoare, jocuri, jocuri automate, altele decât cele
adaptate pentru utilizare numai cu receptoare de
televiziune, aparate pentru jocuri electrice, altele
decat cele adaptate pentru utilizare cu receptoare
de televiziune, mănuși de golf, saci de golf, cu sau
fără roți, arbalete (articole sportive), pistoale cu bile
umplute cu vopsea (pistoale de paintball), (articole
sportive), gută pentru pescuit, corzi pentru rachete,
aparate de gimnastică, deltaplane, hamuri pentru
plăcile de windsurf cu velă, crose de hochei, jocuri
cu potcoave, patine de gheață, patine cu rotile în
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linie, puzzle-uri, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, zmeie, protecții pentru genunchi (articole
sportive), mincioguri pentru pescarii cu undița, linii
(fire) de pescuit, mah-jong, păpuși marionete, măști
de teatru, masti (jucării), catarge plăcile de windsurf
cu velă, jucării carusel pentru pătuțuri, machete
de vehicule la scară, plase de tenis, plase pentru
sporturi, popice, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, căptușeli de protecție (părți din costumele
de sport), bile umplute cu vopsea (muniție pentru
pistoalele de paintball), (articole sportive), parapante,
jocuri de societate, aparate pentru exerciții fizice,
pinatas, pistoale de jucărie, baloane pentru joacă, bile
de joacă, jucării de pluș, piscine (articole de joacă),
jucării cu caracter de noutate pentru a face glume,
saci de box, quoits, corzi pentru rachete, vehicule de
jucărie cu telecomandă, zornăitoare (jucarii), mosoare
pentru pescuit, jocuri cu inele, căluți balansoar,
undițe de pescuit, patine cu rotile, colofoniu utilizat
de atleți, roti de ruletă, plăci cu velă pentru windsurf,
scutere (jucării), răzuitoare pentru schiuri, piei de focă
(învelitori pentru schiuri), apărători de tibie (articole
sportive), fluturași (de badminton), skateboard-uri,
legături pentru schiuri, schiuri, ceara pentru skiuri,
popice, sanii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), praștii (articole sportive), zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, globuri de zăpadă,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării), titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri de
start (pentru sporturi), plăci de surf, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, leagăne, mese de tenis
de masă, ținte pentru tragere, ursuleți de pluș, tunuri
pentru mingile de tenis, mașini de jucărie, jucării,
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jucării pentru animalele de companie, bastoane de
învârtit, schiuri de apă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ, aditivi pentru furaje, nu de
uz medical, alge destinate consumului uman sau
animal, algarovilla pentru consumul animalelor,
migdale (fructe), preparate pentru îngrășarea
animalelor, hrană pentru animale, var pentru furajele
animalelor, așternut pentru animale (litiera), produse
masticabile comestibile pentru animale, animale
vii, animale de menajerie, nisip aromat pentru
animalele de companie (litiera), deșeuri de trestie
de zahăr (materie primă), momeală de pescuit, vie,
scoarțe brute, orz, fasole, proaspătă, boabe de
roșcove, în formă brută, sfeclă, fructe de pădure,
proaspete, băuturi pentru animalele de companie,
hrană pentru păsări, târâte, terci de tărâțe pentru
consum animal, animale pentru împerechere, păsări
pentru reproducere, bulbi, tufe, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru consum
animal, turtă de oleaginoase, turtă de arahide pentru
animale, turtă de rapită pentru vite, hrană pentru
animale, semințe de cereale, neprocesate, castane,
proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare (salata), pomi
de Crăciun, fructi citrice, boabe de cacao, brute,
coajă de nucă de cocos, nuci de cocos, nuci de
cola, conuri de hamei, conuri de pin, copră, plută
brută, raci (vii), crustacea (vii), castraveți, os de
sepie pentru păsări, deșeuri distilate pentru consum
animal, biscuiți pentru câini, borhot, preparate pentru
păsările ouătoare, ouă pentru incubație (fertilizate),
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pește, viu, icre de pește, făină de pește pentru
consum animal, făină de in (nutreț), flori, uscate,
pentru decorare, flori, naturale, coroane din flori
naturale, hrană pentru animalele de companie, fructe,
proaspete, reziduuri de fructe (tescovină), ierburi de
grădină, proaspete, semințe germinate pentru uz
botanic, grăunțe (cereale), grăunțe pentru consum
animal, semințe pentru plantare, struguri, proaspeți,
șroturi pentru păsări, fân, alune de pădure, hamei,
boabe de ienupăr, praz, lămâi, linte, proaspătă,
lăptucă, așternut de turbă, homari (vii), languste (vii),
porumb, turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii și distilare, dovleci, terci pentru
îngrășarea animalelor, făină pentru animale, animale
de menajerie, strat de protecție din paie, spori de
ciuperci pentru înmulțire, ciuperci, proaspete, midii,
vii, urzici, nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, stridii, vii, arbori de
palmier, palmieri (frunzele arborelui de palmier),
făină de arahide pentru animale, măsline, arahide
(fructi), mazăre (proaspătă), ardei (plante), hârtie
de culoare nisipului pentru animalele de companie
(litiera), plante, plante, uscate, pentru decorare, polen
(materie primă), cartofi (proaspeți), păsări de curte
(vii), proteine pentru consumul animalelor, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă, făină de
orez pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
mancare, tufe de trandafiri, secară, sare pentru vite,
castraveți de mare (vii), răsaduri, susan, moluște (vii),
ouă de viermi de mătase, viermi de mătase, gazon,
nutreț de grajd pentru animale, paie (furaje), așternut
din paie, furaje pentru fortifierea organismului animal,
trestie de zahăr, cherestea brută, cherestea netăiată,

1886



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

arbori, trunchiuri de arbori, trufe, proaspete, legume,
proaspete, plante de viță de vie, grâu, așchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, drojdie pentru
consum animal.
35 - Lucrări de birou.
39 - Organizare de călătorii.

M 2004 05269 073230 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei, lichide auxiliare folosite
cu substanţe abrazive, materiale sintetice pentru
absorbţia uleiului, acceleratori de vulcanizare,
apă acidulată pentru încărcarea bateriilor, acetat
de aluminiu, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, preparate
bacteriologice pentru acetificare, acetonă, aceulenă,
tetraclorură de acetilenă, compoziţii chimice
rezistente la acid, acizi, răşini acrilice, neprelucrate,
actiniu, cărbune activ, aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi chimici pentru fungicide, aditivi
chimici pentru insecticide, aditivi chimici pentru
carburanţi, aditivi detergenţi pentru carburant, adezivi,
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru postere publicitare, adezivi pentru scopuri
industriale, adezivi pentru afişe, adezivi pentru plăci
cermice, gaze de propulsie pentru aerosoli, agar-
agar, aglutinanţi pentru beton, produse chimice
care resping agresorii, produse chimice pentru
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agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor, îngrăşăminte pentru
agricultură, albumină animală sau vegetală, materie
primă, albumină iodată, albumină de malt, hârtie cu
albumină, alcool, alcool etilic, aldehide, algarovilla
(material de bronzat), alginati (preparate pentru
gelificare și umbflare), altele decât cele pentru scopuri
alimentare, alcalii volatile (amoniac), pentru scopuri
industriale, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, săruri din metale alcaline,
metale alcalino-pământoase, alcaloizi, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor, alaun,
alumină, alaun de aluminiu, clorură de aluminiu,
hidrati de aluminiu, iodură de aluminiu, silicati de
aluminiu, americiu, amoniac, alaun de amoniu,
săruri amoniacale, aldehidă de amoniu, săruri de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, preparate
chimice pentru analize în laborator, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, anihidride,
amoniac anhidru, albumină animală (materie primă),
cărbune animal, preparate pe bază de cărbune
animal, cărbune animal, preparate anti-fierbere pentru
agenţii de răcire pentru motoare, antigel, soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu ardere
internă, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfură de
antimoniu, preparate anti-germinare pentru legume,
produse de antistatizare, altele decât cele pentru
scopuri casnice, substanţe chimice anti-mătuire
pentru geamuri, acid antranilic, argon, arseniat
de plumb, arsenic, acid arsenios, răşini artificiale,
neprelucrate, îndulcitori artificiali (preparate chimice),
carbonat de sodiu, astatiniu, combustibil pentru
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reactoarele nucleare, preparate bacteriere, altele
decât cele de uz medical sau veterinar, bactericide
oenologice (preparate chimice folosite la fabricarea
vinului), preparate bacteriologice, altele decât cele
de uz medical sau veterinar, gurjum balsam (gurjon,
gurjan) pentru utilizare în fabricarea lacurilor, bariu,
compuşi de bariu, sulfat de bariu, oxid de bariu, hârtie
baritată, baritină, baze (preparate chimice), galat
bazic de bismut, mordant pentru prepararea pieilor,
băi de fixare (fotogafie), băi de galvanizare / băi
pentru galvanizare, băi de tonare (fotografie), lichide
pentru eliminarea sulfaților din baterii, săruri pentru
baterii galvanice, bauxită, produse de conservare
a berii, produse de decantare şi conservare a
berii, bentonită, derivaţi din benzen, metil-benzen,
acizi pe bază de benzen, acid benzoic, sulfamidă
benzoică, metil-benzol, berkeliu, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri chimice, biclorură de etan,
bicromat de potasiu, icromat de sodiu, lianţi utilizaţi
în turnătorie, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, var de păsări, bismut, subnitrat de
bismut pentru scopuri chimice, negru de fum pentru
scopuri industriale, produse chimice pentru albirea
grăsimilor, produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru albire (organic), produse
chimice pentru albirea (ceara), preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri industriale, cărbune
animal (de sânge), pânză pentru schiţe, hârtie pentru
schiţe, cărbune animal (negru de oase), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, borax, acid boric
pentru scopuri industriale, lichid de frână, fondante
de lipire, preparate de lipire, conservanti pentru

1889



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

zidărie, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, produse
chimice pentru colorare-strălucire pentru scopuri
industriale, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
carbid de calciu, cianamidă de calciu (îngrăşământ),
săruri de calciu, californiu, camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, carbon negru pentru scopuri
industriale, carbon pentru filtre, sulfura de carbon,
tetraclorură de carbon, carbonaţi, acid carbonic,
hidrati de carbon, cazeină pentru scopuri industriale,
casiopeiu (luteţiu), catalizatori, catechu, alcalii
caustice, sodă caustică pentru scopuri industriale,
caustice pentru scopuri industriale, celuloză, derivaţi
de celuloză (chimici), esteri de celuloză pentru
scopuri industriale, eteri de celuloză pentru scopuri
industriale, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, chit pentru anvelope (anvelope), ciment
(metalurgie), conservanti pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe bază
de ciment rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
compuşi ceramici pentru aglutinare (granule
şi pulberi), glazură pentru ceramică, materiale
ceramice sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, ceriu, elemente chimice fisionabile,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, preparate chimice pentru
scopuri ştiinţifice, altele decât pentru uz medical
sau veterinar, reactivi chimici, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, produse chimice
pentru uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
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erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, produse
chimice industriale, lut china, cloraţi, cloruri, clor,
acid colic, cromati, alaun de crom, săruri de crom,
acid cromic, săruri de crom, oxid de crom, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus, acid citric
pentru scopuri industriale, preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colodiu, săruri
pentru colorarea metalului, preparate combustibile
(aditivi chimici la combustibilul de motor), compoziţii
pentru fabricarea discurilor fonografice, compost,
produse pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice de aerisire a
betonului, preparate chimice de condensare, produse
chimice pentru prevenirea condensului, preparate de
stimulare a gătitului pentru scopuri industrial, agenţi
de răcire pentru vehicule cu motor, sulfat de cupru
(vitriol), preparate corozive, cremă de tartru, altele
decât cele pentru scop farmaceutic, creozot pentru
pentru scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele decât
cele pentru uz medical sau veterinar, curiu, preparate
pentru finisarea produselor din piele, preparate pentru
finisarea pielilor, cianuri (prusiaţi), soluţii pentru
cianotipie, cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor, pentru
zidărie, preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, exfolianti, preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de fabricaţie,
preparate de degumare, preparate de deshidratare
pentru scopuri industriale, detergenţi pentru utilizare
în procesele de fabricaţie, dezvoltatori fotografici,
dextrină (măsură), preparate de diagnosticare,
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altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee, hârtie diazo, dioxalat de potasiu, dioxid de
hidrogen, dioxid de titan pentru scopuri industriale,
dezincrustanti, dispersanţi pentru ulei, agenţi pentru
dispersarea petrolului, dispersii de materiale plastice,
apă distilată, dolomit pentru scopuri industriale,
preparate de îmbrăcare și finisare pentru textile,
produse chimice pentru prepararea pieilor, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon), disprosiu,
pământ pentru culturi, metal pământuri, pământuri
rare, emolienţi pentru scopuri industriale, emulgatori,
emulsii fotografice, produse chimice, cu excepţia
pigmentilor, pentru fabricarea smalțului, agenţi de
opacifiere pentru smalțuri, produse chimice pentru
decolorarea smalțului, preparate enzimatice pentru
scopuri industriale, enzime pentru scopuri industriale,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri, etan,
eteri, eter etilic, europiu, schimbători de ioni (produse
chimice), agenţi de stingere a incendiilor, substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, acizi graşi,
fermenţi pentru scopuri chimice, fermenţi de lapte
pentru scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), preparate îngrăşăminte,
substanţe de umplere a cavităţii arborilor (silvicultură),
filme sensibilizate, neexpuse, materiale de filtrare
(substanţe chimice), materiale de filtrare (substanțe
minerale), materiale de filtrare (plastice neprocesate),
materiale de filtrare (substanțe vegetale), preparate
de filtrare pentru industria băuturilor, produse de
limpezire a mustului, cleirea vinului, preparate de
finisare utilizate în producţia de oţel, preparate
ignifuge, material fisionabil pentru energia nucleară,
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soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină de
magneziu, floculanţi, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, faini de sulf pentru scopuri
chimice, lichid de servodirecţie, lichid de transmisie,
fluide pentru circuitele hidraulice, fluor, aldehidă
formică pentru scopuri chimice, preparate de
formare utilizate în turnătorie (turnătorie), compuşi
de fluor, fluxuri pentru lipire, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, acid formic, nisip de
turnătorie, franciu, produse chimice pentru sablarea
sticlei, hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor,
preparate de economisire a cmbustibilului, pământul
lui fuller utilizat în industria textilă, preparate de
împâslire, preparate de împâslire pentru utilizare
în industria textilă, gadoliniu, acid galic pentru
fabricarea cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
pentru purificarea gazului, gaze de protecţie pentru
sudare, gaze solidificate pentru scopuri industriale,
gelatină pentru scopuri industriale, gelatină pentru
scopuri fotografice, getter (substanţe chimice active),
agenţi de opacifiere pentru sticlă, preparate pentru
prevenirea mătuirii sticlei, apă de sticlă (sticlă
solubilă), produse chimice pentru colorarea sticlei,
glucoza pentru scopuri industriale, glucozide, clei
pentru scopuri industriale, clei (lipici), altul decât
papetărie sau de uz casnic, preparate cleioase
pentru altoirea arborilor, gliceride, glicerină pentru
scopuri industriale, glicol, glicol eter, săruri de aur,
mastic de altoire pentru arbori, ceară de altoire pentru
arbori, grafit pentru scopuri industrial, preparate
pentru separarea grăsimilor, preparate de reglare
a creşterii plantelor, guano, gumă arabică pentru
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scopuri industrial, gumă tragacantă, utilizată în
fabricație, gume (adezivi), alții decât pentru papetărie
sau de uz casnic, preparate de întărire a metalului,
substanţe pentru întărirea calcarului, apă grea,
heliu, holmiu, produse chimice pentru horticultura,
cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric, acid
hidrofloric, hidrogen, hipoclorit de sodiu, hiposulfiţi,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
produse chimice pentru impregnarea materialelor
textile, compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, acid iodic, iod pentru scopuri chimice,
iod pentru scopuri industriale, săruri iodate, săruri
de fier, ihtiocol, altul decât pentru papetărie, sau
de uz casnic sau alimentar, izotopi pentru scopuri
industriale, kainit, cetone, kieselgur, kripton, acid
lactic, lantan, arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri
de piele, chit pentru articolele din piele, substanţe
chimice pentru recondiţionarea pieilor, substanţe
chimice pentru impermeabilizarea pieilor, lecitină
(materie primă), preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, acetat de calciu, carbonat de calciu, clorură
de calciu, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire), litiu (oxid de litiu),
litiu, hârtie de turnesol, argilă grasă, magnezit,
carbonat de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industrial, conservanti pentru zidărie, cu
excepţia vopselurilor şi uleiurilor, preparate chimice
pentru afumarea cărnii, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru scopuri industrial, oxid mercuric, mercur,
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săruri de mercur, preparate pentru maleabilizarea
metalului, metaloizi, metan, meul-eter, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiului,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la albire, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă, preparate pentru eliberarea mucegaiului,
mordanţi pentru metale, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, neutralizanţi de gaze toxice, nitrat de
uraniu, hârtie nitrată, nitrati, acid azotic, mooxid de
azot, nitrogen, îngrăşăminte azotate, produse chimice
pentru purificarea uleiurilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, uleiuri pentru prepararea pieilor în timpul
fabricării, uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
conservarea alimentelor, produse chimice pentru
separarea uleiurilor, acid oleic, olivină (preparat
chimic), opacifiere pentru smalţ sau sticlă, oxalati,
acid oxalic, oxigen, produse chimice pentru fabricarea
vopselelor, cloruri paladioase, pastă de hârtie, turbă
(îngrăşământ), ghivece de turbă pentru horticultura,
pectină (fotografie), perborat de sodiu, percarbonati,
perclorati, persulfati, acid persulfic, fenol pentru
scopuri industrial, preparate de reconditionare a
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte), fosfatide,
acid fosforic, fosfor, hârtie fotografică, sensibilizatori
fotografici, preparate chimice de uz fotografic, agenţi
reducători pentru uz fotografic, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, plastifianti, plastice,
neprelucrate, plastisoli, plăci fotografice sensibilizate,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului, poloniu,
potasă, apă de potasiu, potasiu, făină de cartofi
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pentru scopuri industriale, praseodim, săruri din
metale preţioase pentru scopuri industrial, conservanti
pentru utilizare în industria farmaceutică, conservanti
pentru plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
sare pentru conservare, alta decât cea alimentară,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, prometiu,
protactiniu, proteină (materie primă), pasta de
lemn, produse chimice pentru purificarea apei, acid
pirogalic, acid pirolignos (oţet de lemn), quebracho
pentru scopuri industriale, produse chimice pentru
spălarea radiatorului, elemente radioactive pentru
scopuri ştiinţifice, radiu pentru scopuri ştiinţifice,
radon, săruri din metale pământoase rare, hârtie
reactiva, refrigeranţi, compoziţii pentru repararea
anvelopelor (cauciucuri), răşini sintetice, neprocesate,
reniu, sare gemă, filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, conservanti pentru cauciuc, soluţii
pentru cauciuc, rubidiu, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, zaharină, clorură de amoniu,
spirturi de sare, acid salicylic, salpetru, sare, brută,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri pentru scopuri industriale, samariu, sos pentru
prepararea tutunului, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri casnice,
scandiu, apă de mare pentru scopuri industrial,
alge marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, hârtie sensibilizată, preparate de
separare şi desprindere (dezlipire), silicati, silicon,
siliconi, nitrat de argint, soluţii de săruri de argint
pentru argintare, grund pentru finisare şi amorsare,
preparate de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
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(metalic) pentru scopuri industrial, sodiu, săruri de
sodiu (compuși chimici), produse pentru dedurizarea
apei, preparate pentru ameliorarea solului, produse
chimice pentru lipire, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (preparate chimice), spirturi de oţet
(acid acetic diluat), produse chimice pentru colorarea
smalţului şi sticlei, amidon pentru scopuri industrial,
pastă de amidon (adeziv), altul decât pentru papeterie
sau menaj, acid stearic, stronţiu, substraturi pentru
cultivarea plantelor fără sol (agricultură), sulfaţi,
sulfuri, acizi sulfonici, sulf, acid sulfuric, eter sulfuric,
acid sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), agenţi chimici activi de suprafaţă, talc
(silicat de magneziu), tanant, acid tanic, lemn tanant,
făină de tapioca pentru scopuri industriale, tartru,
altul decât pentru scopuri farmaceutice, acid tartric,
technetiu, telur, terbiu, hârtie de testat, chimică,
tetracloruri, produse chimice pentru conferire de
luciu materialelor textile, produse chimice pentru
impregnarea materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă,
toriu, compoziţii pentru filetare, tuliu, titanit, toluol,
toluene, săruri de tonare (fotografie), preparate de
elemente trasoare pentru plante, acid tungstic, uraniu,
oxid de uraniu, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor specifice viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză,
preparate de vulcanizare, preparate chimice pentru
prevenirea tăciunelui (smut), witherit, alcool de lemn,
preparate pentru distilarea alcoolului de lemn, xenon,
yterbiu, ytriu, zirconiu.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
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metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti., metale
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti, aglutinanți
pentru vopsele, zoloranti cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru vopsire,
coloranți cu anilină, annatto (substanță colorantă),
benzi anti-corozive, preparate anti-corozive, vopsele
anti-vegetative, unsori anti-corozive, uleiuri anti-
corozive, preparate anti-corozive pentru conservare,
preparate anti-mătuire pentru metale, vopsele pe
bază de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, balsam de Canada, coloranți pentru bere,
vemis bitum, lac de asphalt, lacuri (coloranti sau
vopsele), coloranti sau vopsele albastre, auriu pentru
ceramica, platina strălucitoare pentru ceramica,
pulbere de bronz pentru vopsim, lacuri pentru bronz,
coloranți pentru unt, caramel (colorant alimentar),
negru de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
carmin de coșenilă, vopsele ceramice, strat protector
pentru șasiul vehiculului, strat de acoperire pentru
șasiul vehiculului, materiale de acoperire pentru
carton asfaltat (vopsele), materiale de acoperire
(vopsele), oxid de cobalt (colorant), colofoniu,
coloranți, coloranti alimentari, coloranți pentru băuturi,
coloranți pentru lichioruri, coloranți cu malt, copal,
vemis de copal, creozot pentru conservarea lemului,
dioxid de titan (pigment), vopsele pe bază de apă,
coloranti, substanțe colorante pentru lemn, nuanțatori
de culoare pentru lemn, pământ de Sienna, hârtie
pentru colorarea ouălelor de Paști, emulsii de argint
(pigmenți), emailuri pentru pictură, emailuri (vemisuri),
cerneală de gravură, vopsele ignifuge, fixatori
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pentru acuarele (acuarele), fixatori (vemisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
și artă, gamboge pentru vopsire, glazuri (vopsele,
lacuri), rășini gumă, gumă-lac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, cerneala pentru
pansament, cerneală tipografică, cerneală pentru
imprimante și fotocopiatoare, cerneală pentru
marcarea animalelor, lacuri, diluanți pentru lacuri,
negru de fum (pigment), plumb portocaliu, plumb
rosu, plumb alb, mordanți pentru articolele din piele,
malț caramel (colorant alimentar), mastic (rășină
naturală), metale în formă de pulbere pentru utilizare
în vopsire, decorare, tipărire și artă, mordanti, oxid
de zinc (pigment), pictura argintie pentru ceramica,
vopsele, agenti de îngroșare pentru vopsele, diluanți
pentru vopsele, pastă de argint, cartușe toner,
umplute, pentru imprimante și copiatoare, pigmenți,
pulberi de argint, conservanți pentru lemn, grunduri,
paste de tipar (cerneală), preparate de protecție
pentru metale, rășini naturale, brute, șofran (colorant),
sandarac, coloranți pentru încălțăminte, sicativi
(agenți de uscare) pentru vopsele, folie de argint
(frunze), țunder (colorant), baițuri pentru lemn, sumac
pentru vernisuri, turmeric (colorant), terebentină
(diluant pentru vopsele), vernisuri, lapte de var,
coloranti sau vopsele albe, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanți pentru
lemn, uleiuri pentru conservarea lemnului, lemn
galben (colorant).
3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
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dinţilor., produse pentru îngrijirea dinţilor, pânză
abrazivă, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loțiuni după ras, alcalii volatile (amoniac, detergent),
ulei de migdale pentru scopuri cosmetice, ulei
de migdale, săpun de migdale, pietre de alaun
(astringente), ambră (parfum), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice (uleiuri
esențiale), cenușă vulcanică pentru curățare,
astringente pentru scopuri cosmetice, esență de
badiana, scoarță de quillaia pentru spălat, săruri de
baie, nu cele pentru scopuri medicale, preparate
cosmetice pentru băi, coloranti pentru barbă, măști
de înfrumusețare, ulei de bergamot, arome pentru
băuturi (uleiuri esențiale, arome), preparate pentru
albirea articolelor din piele, preparate de albire
(decoloranti) pentru scopuri cosmetice, produse
pentru spălarea rufelor, săruri de albire, sodă de
albire, albăstreală pentru rufe, cremă pentru pantofi,
crema pentru lustruit pantofii, spray-uri pentru
împrospătarea respirației, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), arome pentru prăjituri (uleiuri esențiale),
calupuri de săpun de toaletă, carburi metalice
(abrazive), uleiuri esențiale de lemn de cedru, cretă
de curățare, uleiuri esențiale de lămâie, preparate
de curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, preparate pentru desfundarea țevilor de
scurgere, lapte demachiant pentru îngrijire, ceară
de cizmărie, colorant pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
truse cosmetice, preparate cosmetice pentru slăbit,
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cosmetice, cosmetice pentru animale, bețișoare din
bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, creme cosmetice, creme
pentru articolele din piele, creme pentru albirea
pielii, degresanți, alții decât cei utilizați în procese de
fabricare, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare, depilatoare,
detergenți, alții decât cu utilizare în procesele de
fabricare și în scopurile medicale, diamantină
(abrazivă), preparate de curățare uscată, coloranți
cosmetici, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, esențe eterice, uleiuri
esențiale, extracte de flori (parfumuri), cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene, adezivi
pentru fixarea genelor false, preparate cosmetice
pentru gene, gene false, balsam pentru țesături
(pentru spalatorie), unghii false, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), baze pentru parfumurile de flori,
săpun pentru perspirația piciorului, preparate pentru
fumigație (parfumuri), ulei de gaultheria, geraniol,
țesătură din fibră de sticlă, hârtie abrazivă, balsam
de rufe, grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru șlefuit, loțiuni de păr, nuanțatoare de păr,
coloranți pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, fixativ pentru păr, heliotropină, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, tămâie,
lononă (parfumerie), ulei de iasomie, apă de javel,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice, pastă
de lustruit bijuterii, preparate pentru îndepărtarea
lacului, înălbitor de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor, amidon pentru rufe, ulei de lavandă, apă
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de lavandă, conservanți pentru articolele din piele
(lustruire), săculeți pentru parfumarea lenjeriei,
rujuri, lotiuni pentru scopuri cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, machiaj, pudră
pentru machiaj, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, mascara, esență de
mentă (ulei esențial), mentă pentru parfumerie, ceară
pentru mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lac de unghii, vopsea de unghii,
ulei de terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curățare, uleiuri
pentru parfumuri și arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, ceară pentru
pardoselile din parchet, paste pentru curele de ascuțit
briciul, creioane cosmetice, parfumerie, parfumuri,
soluții de neutralizare pentru ondularea permanentă,
șampoane pentru animale de companie, lustru
pentru mobilă și pardoseli, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
pietre de lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, safrol, produse
de decalcifiere pentru scopuri casnice, lemn parfumat,
apă parfumată, soluții de degresare, șampoane,
pietre pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), ceară pentru pantofi, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru netezire (apretare
cu amidon), pietre pentru netezire, săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, sodă caustică, soluții
pentru îndepărtarea petelor, glazură de amidon pentru
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rufe, preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protectie solara, ceară pentru
croitorie, pudră de talc, pentru toaletă, terpene (uleiuri
esențiale), apă de toaletă, preparate de toaletă,
abțibilduri decorative pentru scopuri cosmetice, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru degresare,
preparate pentru îndepărtarea vemisului, preparate
pentru curățarea tapetului, sodă cristalizată, pentru
curățare, ceară depilatoare, lapte de var, cretă, lichide
pentru curățarea parbrizului, ceara de haine, săpun
dezinfectant, inalbitor rufe, extract de flori (parfum),
preparat de îngrijire, preparate de lustruire, săpun
medicinal.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile., lumânări,
fitile, aditivi, nechimici, potriviti combustibilului pentru
motoare, alcool (combustibil), antracit, unsoare
pentru arme (armament), ceară de albine, ceară
pentru curele, unsoare pentru curele, preparate
anti-alunecare pentru curele, benzene, benzină,
benzol, ulei de oase pentru scopuri industriale,
grăsime pentru încălțăminte, brichete combustibile,
brichete de lemn, lumânări, lumânări pentru pomul
de Crăciun, carburanți, ceară de carnauba, ulei
de ricin pentru scopuri tehnice, cerezină, cărbune
(combustibil), brichete de cărbune, cărbune,
ulei din gudron de cărbune, nafta din cărbune,
praf de cărbune (combustibil), cocs, lichide de
tăiere, motorină, compozitii pentru legarea prafului
pentru măturare, preparate pentru îndepărtarea
prafului, compozitii pentru depunerea prafului, ulei
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combustibil, eter de petrol, aprinzătoare, lemn de
foc, ulei de pește, necomestibil, combustibil cu o
bază alcoolică, combustibil, combustibil gazos, gaz
pentru iluminat, amestecuri de combustibil vaporizat,
gaz de generator, gaze solidificate (combustibil),
benzină, grafit de lubrifiere, unsoare pentru articolele
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, grăsime industrială, ulei industrial, kerosen,
fitile pentru lampă, ceară industrială, lanolină,
grăsimi pentru conservarea articolelor din piele,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină, lubrifianți,
ulei lubrifiant, unsoare de lubrifiere, mazut, alcool
metilic, combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), suluri de hârtie
pentru aprindere, așchii de lemn pentru aprindere,
uleiuri pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, parafină, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcții), brichete de
turbă (combustibil), blocuri de turba (combustibil),
turbă (combustibil), vaselină rectificată pentru scopuri
industriale, petrol (brut sau rafinat), ulei de rapită
pentru scopuri industriale, preparate din ulei din
soia pentru tratamentul antiadeziv al ustensilelor de
gătit, stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, ceară (materie primă), fitile
pentru lumânări, xilen, xilol.
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide., produse

1904



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide, abrazivi dentari, bumbac absorbant,
acaricide, acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, aconitină, aditivi pentru
furaje in scopuri medicale, benzi adezive pentru
scopuri medicale, plasturi adezivi, adezivi pentru
prinderea insectelor, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, preparate pentru
împrospătarea aerului, preparate pentru purificarea
aerului, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, lapte albuminos, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool medicinal, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, algicide, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale prețioase pentru uz
stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru scopuri
farmaceutice, amalgame dentare, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), antihelmintice,
antibiotice, preparate anticriptogamice, uleiuri anti-
muste-cal, zgărzi antiparazitare pentru animale,
preparate antiparazitare, brățări antireumatice,
inele antireumatice, bumbac antiseptic, antiseptice,
preparate anti-urice, supresante ale apetitului
pentru scopuri medicale, bulioane pentru culturi
bacteriologice, medii pentru culturi bacteriologice,
preparate bacteriologice pentru uz medical și
veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, bandaje igienice,
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bandaje pentru menstruație, scoarțe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate terapeutice pentru baie, băi de oxigen,
săruri pentru băi cu apă minerală, curele pentru
șervețele sanitare (prosoape), bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, preparate pe bază de
bismut pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de
bismut pentru scopuri farmaceutice, plasmă sangvină,
sânge pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, brățări de uz
medical, pâine pentru diabetici, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
(pentru scopuri medicale), cașete pentru scopuri
farmaceutice, catechu pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru caloase, calomel, ulei de camfor
pentru scopuri medicale, camfor pentru scopuri
medicale, bomboane, medicinale, bomboane de
uz medical, pudră de cantarida, capsule pentru
medicamente, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor, creioane caustice, substanțe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn de
cedru destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, conductoare chimice pentru
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electrozii electrocardiografului, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, țigări fără tutun
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, cocaină, ulei din ficat de cod, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, medicamente
pentru ameliorarea constipației, soluții pentru utilizare
cu lentilele de contact, contraceptive chimice,
inele pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, cremă de
tartru pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, scoarță de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
cimenturi dentare, materiale pentru amprenta
dentară, lac dentar, masticuri dentare, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau veterinar,
depurative, detergenți pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii,
preparate de diagnosticare pentru scopuri medicale,
diastază pentru scopuri medicale, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de mărar pentru
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scopuri medicale, dezinfectanți in scopuri de igiena,
dezinfectanți pentru toalete chimice, loțiuni pentru
câini, produse pentru spălarea câinilor, repelenți
pentru câini, pansamente, medicale, pansamente
chirugicale, băuturi medicinale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate pentru distrugerea
putregaiului, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru scopuri
farmaceutice, eucalipt pentru scopuri farmaceutice,
laxative, plasturi pentru ochi de uz medical, colir,
febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale, fermenți
pentru scopuri farmaceutice, fermenți lactici pentru
scopuri farmaceutice, fibre vegetale comestibile
(nenutritive), cutii de prim-ajutor (umplute), faină
de pește pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea insectelor
zburătoare, alimente pentru bebeluși, remedii
pentru perspirația piciorului, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
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glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfati,
amalgame dentare din aur, apă Goulard, grăsimi
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de gurjun
pentru scopuri medicale (gurjon, gurjan), hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi, creioane
hemostatice, erbicide, ierburi medicinale, ierburi de
fumat pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte de hamei pentru
scopuri farmaceutice, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat
pentru scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen
pentru scopuri medicale, bandaje igienice, implanturi
chirurgicale (țesuturi vii), repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, scutece pentru incontinență,
pantaloni, absorbanți, pentru incontinență, infuzii
medicinale, repelent pentru insecte, insecticide,
fluid seminal pentru inseminare artificială, ioduri
pentru scopuri farmaceutice, iod pentru scopuri
farmaceutice, lodoform, mușchi irlandez pentru
scopuri medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, vaselină rectificată pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, chiloți sanitari, chiloți pentru
menstruație, făină lactată (pentru bebeluși), lactoză,
preparate pentru exterminarea larvelor, laxative,
lecitină pentru scopuri medicale, lipitori pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pe
bază de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de in
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri
medicale, lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
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scopuri veterinare, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, tablete pentru scopuri farmaceutice,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malț pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicinale pentru creșterea
părului, uleiuri medicinale, rădăcini medicinale, ceai
medicinal, cutii medicinale, (portabile), umplute,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
menstruație, mentol, alifii mercuriale, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, substanțe nutritive pentru
microorganisme, preparate chimice pentru tratarea
mucegaiului, grăsime pentru mulgere, ape minerale
pentru scopuri medicale, săruri de apă minerală,
suplimente alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ceară de mulaj pentru
stomatologi, moleschin pentru scopuri medicale,
preparate împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
apă de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, nămol medicinal, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, muștar pentru scopuri farmaceutice,
plasturi cu muștar, scoarță de mirobolan pentru
scopuri farmaceutice, narcotice, nervine, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, suplimente
nutritive, pentru scopuri medicale, ulei de terebentină
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru scopuri
farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc, preparate
pentru opoterapie, absorbante zilnice (sanitare),
hârtie pentru plasturii cu muștar, paraziticide, pectină
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru scopuri
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farmaceutice, peptone pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru tratarea filoxerei, pilule
de uz farmaceutic, plasturi de uz medical, otrăvuri,
pomade pentru scopuri medicale, porțelan pentru
proteze dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pulbere de piretru, quassia
pentru scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale, substanțe
radioactive pentru scopuri medicale, substanțe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru șobolani, reducerea ceaiului în scopuri
medicale, remedii pentru perspirație, rădăcini de
rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptișor de
matcă (pentru scopuri medicale), cauciuc pentru
uz stomatologic, sal pastile amoniacale, săruri
pentru scopuri medicale, prosoape sanitare, salcie
(pentru scopuri medicale), gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative, medicamente seroterapeutice, seruri,
sicativi (agenți de uscare) pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate medicale pentru slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, bureți cicatrizanti,
amidon pentru uz dietetic sau famaceutic, preparate
de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, bețe de sulf (dezinfectanți),
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
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medicale, sulfonamide (medicamente), alifii pentru
arsurile solare, preparate farmaceutice pentru tratarea
arsurilor solare, supozitoare, pânză chirurgicală
(țesuturi), siropuri pentru scopuri farmaceutice,
tartru pentru scopuri farmaceutice, material pentru
umplerea dinților, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, apă termală, timol pentru scopuri
farmaceutice, tinctură de iod, tincturi pentru scopuri
medicale, extracte de tutun (insecticide), tonice
(medicamente), preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman și veterinar, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni pentru spălări
vaginale, preparate pentru distrugerea parazițiior,
vezicanți, preparate veterinare, substanțe chimice
care tratează boala viței de vie, preparate pe bază
de vitamine, vată pentru scopuri medicale, creioane
împotriva negilor, preparate chimice pentru tratarea
mălurii, preparate chimice pentru tratarea tăciunelui,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, bumbac aseptic,
ceai anti-astmatic, otrăvuri bacteriene, preparate
bacteriene pentru uz medical și veterinar.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale
de construcţie metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi
metalice, case de bani, produse metalice necuprinse
în alte clase, clopote
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare
pentru ouă, aparate pentru curățarea acetilenei,
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benzi adezive pentru scripeți, dozatoare de benzi
adezive (mașini), pompe de aerare pentru acvarii,
aparate pentru aerarea băuturilor, aparate pentru
aerarea apei, aeratoare, aerocondensatori, motoare
aeronautice, motoare de avion, agitatoare, utilaje
agricole, elevatoare agricole, unelte agricole, altele
decât cele acționate manual, aerografe pentru
aplicarea culorii, condensatoare de aer, dispozitive
cu pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
motoare pentru vehiculele cu pernă de aer, pompe
de aer (instalații de garaj), mașini pentru aspirarea
aerului, alternatoare, lagăre antifricțiune pentru
mașini, dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale mașinilor), atomizoare (mașini),
ancore automate cu patru brațe pentru uz naval,
osii pentru mașini, saci pentru aspiratoare, inele
cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile, lagăre de
rulmenți pentru mașini, rulmenți (componente ale
mașinilor), rulmenți pentru arborii de transmisie,
bătătoare electrice, mașini de batere, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, pompe de bere,
burdufuri (mașini), transportoare cu bandă, curele
dinam, benzi pentru transportatoare, curele pentru
mașini, curele pentru motoare, mașini de îndoit,
mașini pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului, mașini
pentru prepararea bitumului, mașini pentru ascuțirea
lamelor (șlefuire), portcuțite (componente ale
mașinilor), lame pentru tocătoarele staționare, lame
(componente ale mașinilor), mixere, electrice, pentru
uz casnic, suflante pentru compresia, evacuarea
și transportul gazelor, suflante pentru compresia,
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aspirarea și transportul cerealelor, motoare pentru
ambarcațiuni, bobine pentru războaiele de țesut,
tuburi de cazan (componente ale mașinilor),
aparate și mașini pentru legătorie utilizate în scopuri
industriale, mașini de colectare a pietrei de cazan,
sfredele pentru minerit, mașini de umplut sticle,
mașini de spălat sticle, mașini de astupat sticle,
mașini de capsulat sticle, mașini de sigilat sticle, cutii
pentru matrițe (tipărire), mașini de împletit, garnituri
de frână, altele decât cele pentru vehicule, saboți
de frână, alții decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule, mașini
de tăiat pâinea, mașini pentru preparare berii,
poduri rulante, perii dinam, perii (componente ale
mașinilor), perii, acționate electric, buldozere, mașini
pentru unt, calandru, desfăcătoare de conserve,
electrice, vinciuri, perii de carbon (electricitate),
alimentatoare pentru carburatoare, carburatoare,
garnitură de cardă (componente ale mașinilor de
cardat), mașini de cardat, mașini și aparate pentru
șamponarea covoarelor, electrice, glisoare pentru
mașinile de tricotat, cartușe pentru mașinile de
filtrare, convertoare catalitice, instalații centralizate
de curățire cu vacuum, mașini centrifuge, concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, tocătoare de paie,
fierăstraie cu lanț, lanțuri de acționare, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, dălți pentru mașini,
mandrine (componente ale mașinilor), agitatoare,
mașini de țigarete pentru scopuri industriale, site de
cenușă (mașini), clapete de reținere (componente
ale mașinilor), mașini și aparate pentru curățare,
electrice, dispozitive de curățare cu abur, foarfeci
de tăiat (mașini), ambreiaje, altele decât cele pentru
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vehiculele terestre, mașini pentru tăierea cărbunelui,
râșnițe de cafea, altele decât cele acționate manual,
mașini de spălat acționate cu monede, mașini
de spălat colorate, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer comprimat,
pistoare cu aer comprimat pentru extrudarea
masticurilor, compresoare (mașini), compresoare
pentru frigidere, betoniere (mașini), instalații de
condensare, biele pentru mașini, motoare, cabluri
de comandă pentru mașini, motoare, mecanisme de
comandă pentru mașini, motoare, condensatoare
de abur (componente ale mașinilor), elemente
de comandă hidraulice pentru mașini, motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru mașini,
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, convertoare
pentru lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, capote (componente
ale mașinilor), macarale (dispozitive de ridicare
și avansare), arbori cotiți, cartere pentru mașini,
motoare, manivele (componente ale mașinilor),
separatoare de cremă / lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor, mașini de șlefuit, cultivatoare (mașini),
cultivatoare motorizate, generatoare de curent,
dispozitive pentru tragerea draperiilor, acționate
electric, freze (mașini), mașini de tăiat, arzătoare
de tăiat, acționate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru mașini, cilindri pentru
motoare, pistoane pentru cilindri, mașini de lapte,
mașini de cârpit, pistoane amortizor (componente
ale mașinilor), dezaerator pentru apa de alimentare,
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degresoare (mașini), macarale derrick, diagrame
pentru pompe, mașini de decupat și filetat, mașini
de ștanțat, excavatoare cu lingură (mașini), mașini
de spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
șanțuri (pluguri), mașini de divizat, sisteme de
deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de deschidere
și închidere a ușilor, pneumatice, unități de eliminare
a deșeurilor (deșeuri), robinete de drenaj, mașini
de drenare, aparate de prelucrare, mandrine de
găurit (componente ale mașinilor), flori de burghiu
(componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormașini, instalații
de foraj, flotante sau neflotante, mașini de găurit
electrice, pedale de acționare pentru mașinile de
cusut, motoare de acționare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, tobe (componente ale
mașinilor), uscătoare rotative, instalații de evacuare
a prafului pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit, dinamuri,
mașini pentru terasamente, mașini pentru fabricarea
pastelor făinoase, ejectoare, ciocane electrice, mașini
electromecanice pentru industria chimică, aparate
de ridicare, curele de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), elevatoare (ascensoare),
mașini de embosare, generatoare de curent în caz de
urgență, motoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de gravat, escalatoare, excavatoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), extractoare
pentru mine, curele de ventilator pentru motoare,
ventilatoare pentru motoare, sisteme mecanizate de
alimentare a animalelor, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru cazanele
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cu motor, regulatoare ale apei de alimentare, mașini
de umplere, filtre-presă, mașini de filtrare, filtre pentru
curățarea aerului de răcire (pentru motoare), filtre
(componente ale mașinilor sau motoarelor), mașini
de finisare, fitinguri pentru cazanele cu motor, mașină
de descărnare, mori de măcinat făina, mori de făină,
drumuri de fum pentru cazanele cu motor, volante
de mașină, prese de furaj, mașini pentru prepararea
alimentelor, electromecanice, procesoare alimentare
(electrice), suflante de forjă, mașini de turnătorie, roti
de cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, cutii de viteze, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, unelte pentru războaie de țesut,
unelte, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
generatoare de energie electrică, mașini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale mașinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
separatoare de cereale, râzătoare pentru legiune,
inele pentru ungere (componente ale mașinilor), cutii
de unsoare (componente ale mașinilor), pietre de
șlefuit (componente ale mașinilor), ghidaje pentru
mașini, pulverizator de vopsit, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente ale
mașinilor), ciocane pneumatice, unelte de mână,
altele decât cele acționate manual, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns părul pentru
animale, echipamente de manipulare pentru încărcăre
și descărcăre, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), bare de suspensie (componente
ale mașinilor), grape, mașini de recoltat, troliu de
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ridicat plase (pescuit), schimbătoare de căldură
(componente ale mașinilor), mașini de tivit, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică), mașini
de fabricat tocuri, războaie pentru țeserea ciorapilor,
carcase (componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie internă,
magneți de aprindere, incubatoare pentru ouă,
roboți (mașini), injectoare pentru motoare, aparate
de aplicare a cernelii pentru mașinile de tipărit,
motoare hidraulice, turbine hidraulice, aprinderea
magneților pentru motoare, mașini de călcat, cricuri
(mașini), motoare cu reacție, altele decât pentru
vehiculele terestre, îmbinări (componente ale
motorului), articulații universale (articulații cardanice),
carcase pentru lagăre (componente ale mașinilor),
lagăre (componente ale mașinilor), demaroare cu
pedală pentru motociclete, aparate pentru bucătărie,
electrice, mașini de frământare, mașini de tricotat,
cuțite (componente ale mașinilor), cutite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, etichetatoare (mașini),
mașini pentru confecționat dantelă, calapoade pentru
pantofi (componente ale mașinilor), strunguri (mașini-
unelte), mașini de tuns iarba (mașini), mașini de
tăiat articolele din piele, mașini pentru prelucrarea
articolelor din piele, aparate de ridicare, lifturi (altele
decât teleschiurile), rampe de încărcare, fusuri pentru
războiul de țesut, războaie de țesut (mașini), pompe
de lubrifiere, lubrifianți (componente ale mașinilor),
mașini-unelte, matrițe utilizate la tipărire, mașini de
tocat carne (mașini), tocatoate de carne (mașini),
mașini pentru prelucrarea metalelor, aparate de
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muls, mașini de frezat, război de țesut, roți de mașini,
mecanisme cu roti dintate, mașini pentru industria
textilă, colector de evacuare pentru motoare, mașini
de trefilat, mașini pentru aparatele de muls (ventuze),
mori (mașini), mori pentru uz casnic (altele decât
cele acționate manual), pietre de moară, mașini
pentru mineralizarea apei potabile, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini), mașini
de amestecat, mașini de scobit, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de formare, matrițe (componente ale mașinilor),
pavaje mobile (trotuare), captatoare și colectoare de
noroi (mașini), amortizoare pentru motoare, clești
de crestat (mașini-unelte), mașini pentru rafinarea
petrolului, mașini de tratare a minereului, mașini
de împachetare, mașini de ambalare, mașini de
vopsit, mașini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire),
mașini de hârtie, mașini de fabricat hârtie, mașini
de lustruit parchetul cu ceară, electrice, mașini de
decojit, râșnițe de piper, altele decât cele acționate
manual, segmenți de piston, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor),
mașini de rabotare, pluguri, brăzdare, forme de
tipar, transportoare pneumatice, tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, mașini și aparate de
lustruit (electrice), roti ale olarilor, ciocane mecanice,
prese (mașini pentru scopuri industriale), prese
de vin, prese de netezit, mașini de presat (pentru
satinare), reductoare de presiune (componente ale
mașinilor), regulatoare de presiune (componente
ale mașinilor), supape de presiune (componente
ale mașinilor), cilindrii de tipărire, mașini de tipărit
cu utilizare pe foi de tablă, mașini de tipărit, prese
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de tipar, role de tipar pentru mașini, mecanisme
de propulsie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de compactare, scripeți, scripeți
(componente ale mașinilor), pulverizator deșeuri,
pompe (componente ale mașinilor, motoarelor),
pompe (mașini), pompe pentru instalațiile de
încălzire, pompe de vid (mașini), poansoane pentru
mașinile de perforat, mașini de perforat, cricuri cu
cremalieră și pinion, mașini de strângere pentru
rachetele de tenis, radiatoare (de răcire) pentru
motoare, mașini pentru montarea șinelor, mașini
pentru construcția de căi ferate, greble pentru mașini
de greblat, mașini de greblat, bătătoare (mașini),
secerători, mașini de secerat și legat, mașini de
secerat și treierat, reductoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, aparate de bobinat, mecanice,
tambure, mecanice, pentru furtunuri flexibile, bobine
(componente ale mașinilor), regulatoare (componente
ale mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit, mașini
de măturat străzile (autopropulsate), mașini pentru
realizarea drumurilor, rulmenți cu bile, laminoare,
prese de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru țesături, cilindrii compactori, tăietori
de napi (mașini), mașini pentru fabricarea cârnaților,
fierăstraie cu masă (componente ale mașinilor),
lame de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), foarfeci, electrice, mașini de
sigilat pentru scopuri industriale, rulmenți cu lubrifiere
automată, separatoare, separatoare de abur/
ulei, mașini de cusut, cuplaje de arbori (mașini),
mașini de ascuțit, mașini de legat snopi, foarfeci,
electrice, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru uz
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industrial, suveici (componente ale mașinilor), site
(mașini sau componente ale mașinilor), instalații de
cernere, cernătoare, mașini de dimensionat, sanii
portcuțit (componente ale mașinilor), pluguri de
zăpadă, aparate de lipit, cu gaz, arzătoare de lipit,
cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, mașini de sortat
pentru industrie, semănătoare (mașini), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare de viteză
pentru mașini, motoare, mașini rotative, roti de tors,
mașini de filat, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de ștanțat,
suporturi pentru mașini, demarcare pentru motoare,
statoare (componente ale mașinilor), motoare cu
abur, separatoare de abur, cazane cu motor cu abur,
plăci stereotip, mașini de cusut, mașini de prelucrare
a pietrei, presetupe de etanșare (componente ale
mașinilor), aspiratoare medicale pentru scopuri
industriale, mașini pentru fabricarea zahărului,
compresoare de supraalimentare, supraîncălzitoare,
mașini de matrițare, mese pentru mașini, tambure
pentru mașinile de brodat, robinete (componente
ale mașinilor, motoarelor), mașini de gudronate,
mașini de întindere, lancie termică (mașini), mașini de
filetat, mașini de treierat, ciocane de forjare, mașini
pentru prelucrarea tutunului, unelte (componente
ale mașinilor), convertizoare de cuplu, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alții decât cei pentru vehiculele tereste, lanțuri
de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru mașini, mașini de îndreptat
(centrat), mașini de compactare a deșeurilor,
lifturi de vagoane, turbine, altele decât cele pentru
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vehiculele tereste, turbocompresoare, pluguri de
îndepărtare a gazonului, timpane (componente
ale preselor de tipar), mașini de tipărit, mașini
de tipar (fotocompunere), mașini de turnat litere,
prese tipografice, mașini tipografice, accesorii
pentru aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor
și dezinfectanților, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, supape (componente ale mașinilor),
instalații de spălat pentru vehicule, vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat, mașini de
spălat (rufe), încălzitoare de apă (componente ale
mașinilor), mașini și aparate pentru lustruirea cu
ceară (electrice), mașini de plivit, mașini de sudat,
electrice, teluri, electrice, pentru uz casnic, vinciuri,
vânturători, mașini de prelucrat lemnul, mașini de
ambalat, mașini de spălat rufe cu stoarcere.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras,
aparate de ras, ustensile abrazive (ustensile de
mână), tesle (unelte), ustensile Agricole (acționate
manual), filiere rotunde, burghie (unelte de mână),
sule, topoare, arme de mână, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână), bare (tăiere -), baionete,
mașini de tuns barba, burdufuri pentru șeminee
(unelte de mână), curele pentru unelte (suporturi),
cosoare, tăișuri (componente ale uneltelor de mână),
tăișuri (unelte de mână), ustensile pentru ascuțirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de mână),
cuțite (arme), foarfeci pentru margini, mașini de
găurit, bomfaiere, ne / bâte, unelte pentru împletit
(unelte de mână), fiare pentru marcare, burghie
de mână, cuțite de altoit, sfredel de mână pentru
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dulgherie, foarfeci pentru vite, dălți de călăfătuit,
domuri de perforat (unelte de mână), ciocane de
abataj, aparate si instrumente pentru jupuirea
animalele măcelarilor, desfăcătoare de conserve,
neelectrice, casete pentru briciuri, unelte pentru
marcarea animalelor, aparate de asomare vitelor,
feliatoare de brânză (neelectrice), dălți, satâre (cuțite),
menghine de mână (pentru tâmplari sau arămari),
securi, fiare de ondulat, răngi, clești pentru ondulare,
pensete pentru cuticule, tacâmuri, ondulatoare
pentru gene, bare de tăiat, cutite, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), pumnale, ustensile pentru
decantarea lichidelor (unelte de mână), aparate
de epilat, electrice și neelectrice, aparate pentru
distrugerea parazitilor de plante, cutite pentru filete
(parti ale uneltelor de mână), săpătoare (unelte
de mână), săpătoare de șanțuri (unelte de mână),
cutitoaie, suporturi de burghie (unelte de mână),
cutite pentru pizza, neelectrice, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale uneltelor de mână),
burghie, aparate pentru perforarea urechilor, maiuri
pentru pământ (unelte de mână), unelte așchietoare
(unelte de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre de
polizor abrazive, ace pentru gravură, expandoare
(unelte de mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, clești de scos cuiele, cuțite
pentru potcovari, pile (instrumente), aparate de
lustruit unghiile (electrice sau neelectrice), vătraie,
harpoane pentru pescuit, plăci de păr (neelectrice),
oale de turnare (unelte de mână), cadre pentru
fierăstraiele de mână, dispozitive de cules fructele
(unelte de mână), cuțite de mărunțit (unelte de
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mână), furci, ciocane (unelte de mână), unelte pentru
împâslire (unelte de mână), unelte pentru grădină
(acționate manual), sfredele (unelte de mână), fiare
de polizat, fiare de gofrare, dălți (unelte de mână),
unelte pentru altoire (unelte de mână), unelte de
gravat (unelte de mână), pietre de șlefuit (unelte
de mână), pistoale (unelte de mână), pistoale,
acționate manual, pentru extrudarea masticurilor,
melițe (unelte de mână), coase Hainault, mașini de
tuns părul de uz personal (electrice sau neelectrice),
mașini de tuns părul pentru animale (ustensile
de mână), ustensile de mână pentru ondularea
părului, neelectrice, pompe de mână, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, (unelte de mana), unelte de mână,
acționate manual, ascuțitoare cu ciocan, harpoane,
securi, săpăligi (unelte de mână), securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor de
mână), cuțite pentru cercuri (unelte de mână), cutite
de vânătoare, dălți pentru gheață, fiare (unelte de
mână neelectrice), fierăstraie mecanice, cricuri de
ridicat, acționate manual, macete, ciocane de lemn
(ustensile de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane pentru
zidari, sape late, oteluri de ascuțit, cutite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână pentru
cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile de mână),
curele pentru ascuțit din piele, leviere, boxuri pentru
pumn, dispozitive de întindere a benzilor metalice
(unelte de mână), freze (unelte de mână), cutii șablon
pentru tăiere la unghi (unelte de mână), fiare pentru
rindeluire, colectoare pentru monede, mojare pentru
sfărâmare (uneltedemână), dălți pentru scobituri,
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răngi pentru scos cuie (unelte de mână), domuri
de găurit, unghiere (electrice sau neelectrice), pile
ac, pile de unghii, pile de unghii, electrice, clești
pentru unghii, filete cu ace, nipere, poansoane cu
numere, desfăcătoare de stridii, cuțite de paletă,
cuțite de sculptat (unelte de mână), cuțite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, sape (unelte de
mână), perforatoare tip ac, cutite de rindea, rindele,
spărgători de nuci, nu din metale prețioase, pisăloage
pentru sfărâmat, patenti, fiare de capsulare (unelte
de mână), cutite de altoit, clești de perforat (unelte
de mână), perforatoare (unelte de mână), foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, rindele de făltuit, greble
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână), rașpele
(unelte de mână), dispozitive cu clichet (unelte de
mână), curele de ascuțit briciul, greble pentru nisip,
lame de ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte de
mână), ciocane de nituit (unelte de mână), săbii, lame
de fierăstrău (componente ale uneltelor de mână),
suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte de
mână), cuțite pentru solzi, foarfeci, raclete (unelte de
mână), teci pentru săbii, unelte de răzuit (unelte de
mână), șurubelnițe, inele pentru coase, pietre pentru
coase, coase, pietre pentru șlefuit, instrumente de
ascuțit, truse de bărbierit, lame de foarfecă, foarfeci
mecanice (ustensile de mână), foarfeci, lopeți (unelte
de mână), seceri, veselă de argint (cuțite, furculițe
și linguri), instrumente și unelte pentru jupuirea
animalelor, baroase, cazmale (unelte de mână),
chei (unelte de mână), spatule (unelte de mână),
aparate și instrumente pentru sacrificarea animalelor
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măcelarilor, linguri, rigle (unelte de mână), unelte de
ștanțare (unelte de mână), ciocane pentru piatră,
instrumente de șlefuit, clește de zahăr, săbii, seringi
pentru pulverizarea insecticidelor, articole pentru
masă (cuțite, furculițe și linguri), furculițe de masă,
chei tubulare, freze de înfiletare (unelte de mână),
extractoare de buruieni (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, foarfeci de tăiat crengi,
fărașe (grădinărit), fărașe de grădină, cuțite de tăiat
țevi (unelte de mână), instrumente de tăiat țevi,
pensete, tocatoare de legume, cutite pentru legume,
tocatoare pentru taietoare de legume, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru barele
de ascuțit, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare,
acumulatoare de căldură, acumulatoare de aburi,
arzătoare cu acetilenă, torte cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, aparate de aer condiţionat pentru
vehicule, aparate de aer condiţionat instalaţii de aer
condiţionat, aparate de răcire a aerului, aparate de
odorizare a aerului, uscătoare cu aer (uscătoare),
instalaţii de filtrare a aerului, aparate de ionizare
pentru tratarea aerului, aparate şi maşini de purificare
a aerului, preîncălzitoare de aer, sterilizatoare de
aer, supape de aer pentru instalaţiile de încălzire cu
abur, instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
arzătoare de alcool, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete , aparate de filtrare pentru acvarii
încălzitoare pentru acvarii lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, percolator electric de cafea, arzător de
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petrol, instalaţii pentru transportul cenuşei, automate,
autoclave (electrice, pentru gătit), cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, cazane,
altele decât componentele maşinilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăit pâinea, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, carbon pentru lămpile cu
arc, covoare încălzite electric, dispositive anti-orbire
pentru automobile (corpuri de lampi), corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, candelabre, canale de fum pentru coşuri,
suflante pentru coşurile de fum, lampioane chinezeşti,
aparate de cromatografie (pentru scopuri industriale),
camere sterile (instalaţii sanitare), prăitoare de
cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de cafea,
electrice, bobine (componente ale instalaţiilor de
distilare, încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, aparate şi instalaţii de gătit, inele
pentru gătit, cutii de răcire, răcitoare pentru cuptoare,
instalaţii de răcire pentru apă, instalaţii de răcire
pentru lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, instalaţii de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire), friteuze,
electrice, dispozitive de dezgheţare pentru vehicule,
aparate pentru deshidratarea deşeurilor alimentare
cuptoare dentare, aparate de dezodorizare, nu
cele pentru uz personal, lanterne, lămpi pentru
directionrea semnalelor automobilelor, instalaţii
de desalinizare, aparate de desicare, tuburi de
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descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare de
substanţe dezinfectante pentru toalete, aparate de
dezinfectare, coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi fura,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase de
expansiune pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
hote de extracţie pentru bucătării, ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare (componente ale instalaţiilor
de aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice, filtre
pentru apa potabila, filtre pentru aerul condiţionat,
economisator combutibil, filtre pentru apa potabilă,
şeminee (domestice), fitinguri, formate, pentru
cuptoare , atarnatoare de gas, generatoare de gaz
(instalaţii), torte, coşuri de faclă pentru utilizare în
industria petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele
de încălzire, instalaţii de tras apa, saci pentru
picioare, încălziţi electric, încălzitoare pentru picioare
(electrice sau neelectrice), fore, portabile, fântâni,
congelatoare, brichete pentru aprinderea gazului,
aparate pentru prăirea fructelor, aparate de fumigatie,
nu cele pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cutii de cenuşă pentru cuptoare, cuptoare, altele
decât cele utilizate în laborator, brichete cu gaz,
aparate de epurare a gazelor, epuratoare de gaz
(componente ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz (altele decât componentele maşinilor),
încălzitoare, electrice, pentru biberoane, aparate
de încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii pentru
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încălzirea apei, arzătoare germicide, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr (uscatoare), aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, faruri pentru automobile,
cămine, instalaţii pentru sauna, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură (altele decât
componentele maşinilor), pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru vehicule,
încălzitoare pentru fiare, incalzitoare, electrice,
pentru biberoane, aparate de incalzire, instalatii de
incalzire, instalatii pentru incalzirea apei, cazane de
încălzire, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire,
electrice, elemente de încălzire, plite de încălzire,
aparate de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle cu apă caldă,
numere luminoase pentru case, umidificatoare
pentru radiatoarele de încălzire centralizată, hidranti,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, reflectoare pentru
lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi,
suporturi de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spalat, uscătoare de rufe, electrice, roci
vulcanice utilizate la grătare, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
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becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, brichete, aparate
şi instalaţii de iluminat, aparate de iluminat pentru
vehicule, lumini pentru vehicule, lumini, electrice,
pentru pomul de Crăciun, lumini pentru automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
cuptoare cu microunde (aparate de gătit), instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
ţevile de apă, lumini pentru motociclete, reactoare
nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate
de spalare cu ulei, fântâni ornamentale, fitinguri
pentru cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi (componente ale
instalaţiilor sanitare), încălzitoare pentru farfurii,
încălzitoare de buzunar, instalaţii de polimerizare,
rezervoare de apă sub presiune, instalaţii de
procesare a combustibililor nucleari şi materialului
nuclear moderator, instalaţii de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de rafinare
pentru distilare, dulapuri frigorifice, maşini şi aparate
de refrigerare, camere de refrigerare, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare, frigidere,
accesorii de reglare pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de apă, accesorii de reglare şi
de siguranţă pentru instalaţiile de gaz, prăjitoare,
ţepuşe pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate
de prăjire, rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii de
siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii pentru sauna,
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reflectoare, cabine de duş [cabinet (am.)], duşuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat electrice,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, sobe (aparate de încălzire),
lămpi stradale, cadre structurale pentru cuptoare,
aparate de clorinare pentru piscine, aparate pentru
bronzat (solarii), robinete pentru conducte, robineti,
ventile termostatice (componente ale instalaţiilor
de încălzire), prăjitoare de tutun, lampi proiectoare,
vase de toaletă, prăjitoare de cafea, scaune de
toaletă, toalete, portabile, toalete (closete cu apă),
sterilazoare, pragiuri, încălzitoare de apa (aparate),
sobe, lanterne electrice de buzunar, tuburi luminoase
pentru iluminat, pungi sterile de unica folosinta,
cabine pentru băi turceşti, portabile, aparate de
sauna faciala (saune), lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, cratite pentru gatit
sub presiune, electrice, pisoare (obiecte sanitare),
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer
condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru vehicule
[aer condiţionat], hote de aerisire pentru laboratoare,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
vase de încălzire, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru
spălat mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă, încălzitoare de apă,
instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de conducte
de apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate şi maşini
pentru purificarea apei, aparate şi instalaţii pentru
dedurizarea apei, instalaţii pentru alimentarea cu apă,
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instalatii de tragere a apei, aparate de captare a apei,
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semifinite,
materiale de călăfătuire, etanşat şi izolat, tuburi
flexibile nemetalice., tuburi flexibile nemetalice,
acetat de celuloză, semiprelucrat, rășini acrilice,
semiprelucrate, benzi adezive, altele decât pentru
papetărie și pentru scopuri medicale sau de uz
casnic, bariere plutitoare anti-poluare, rășini artificiale,
semiprelucrate, azbest, pânză de azbest, învelișuri
din azbest, țesături din azbest, pâslă de azbest,
fibre de azbest, carton de azbest, hârtie de azbest,
perdele de siguranță din azbest, ecran de asbest
pentru pompieri, foi de azbest, placă de azbest,
tălpi de azbest, pungi (plicuri, săculeți) din cauciuc,
pentru ambalat, balata, garnituri din cauciuc pentru
borcane, căptușeli din scoarță pentru izolare fonică,
compozitii de cazan pentru prevenirea radiațiilor
de căldură, materiale pentru garnituri de frână,
parțial prelucrate, amortizoare de șocuri din cauciuc,
materiale izolatoare pentru cabluri, furtunuri din
pânză cauciucată, hârtie pentru condensatoarele
electrice, fibre de carbon (fibre), altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de călăfătuire,
folie de celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, garnituri de ambreiaj, fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
furtun de cuplare pentru radiatoarele de vehicule,
cabluri din cauciuc, vată de bumbac pentru etanșare
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(călăfătuire), garnituri pentru cilindri, materiale
dielectrice (izolatoare), benzi de etanșare pentru
tâmplărie, ebonite (vulcanite), mulaje din ebonite
(mulaje vulcanite), fire elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, ațe elastice, altele
decât cele utilizate la produsele textile, umpluturi
pentru rosturile dilatatie, căptușeli din azbest,
furtun de refulare, furnun pentru foc, copite nu de
metal, compoziții chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reținere din cauciuc, fibră de sticlă
pentru izolare, țesături din fibră de sticlă pentru
izolare, materiale de filtrare (spume semiprelucrate
sau folii de plastic), furtunuri flexible, nemetalice,
suporturi din spumă pentru aranjamentele florare
(produse semifinisate), folii din metal pentru izolare,
garnituri de etanșare, vată de sticlă pentru izolare,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuși izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, țesături izolatoare, lac
izolator, substanțe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidității, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale izolatoare pentru șinele
de cale ferată, materiale izolatoare pentru rețelele
electrice, materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru țevi, latex (cauciuc), chit, mică, în formă
brută sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reținerea căldurii,
materiale pentru ambalare (amortizare, umplutură)
din cauciuc sau plastic, materiale de căptușire din
cauciuc sau plastic, garnituri pentru țevi, mufe pentru
țevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât pentru
împachetat, substanțe din plastic, semiprelucrate,
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fibre din plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
compoziții pentru prevenirea radiațiilor de căldură,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru țevi,
inele de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manșoane de
cauciuc pentru protejarea componentelor mașinilor,
material din cauciuc pentru reșaparea anvelopelor
(cauciuc), compuși de etanșare pentru îmbinări, benzi
autoadezive, altele decât cele pentru papetărie și
de uz medical sau casnic, lână de zgură (izolator),
materiale de izolare fonică, dopuri din cauciuc,
cauciuc sintetic, fire din plastic pentru lipit, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele textile,
fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau fibră
vulcanizată (fibre), folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată (fibre), șaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată (fibre), furtunuri de
udat, ambalaje rezistente la apă, inele de etanșate,
compozitii pentru burlane.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare
şi bastoane, bice şi articole de şelarie, umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole de
şelarie, bețe de alpinism, piei de animale, serviete
diplomat, genți de spate, pungi (plicuri, săculeți)
din piele, pentru ambalat, rucsacuri pentru alpiniști,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare), huse
de îmbrăcăminte pentru călătorie, plase pentru
cumpărăturij, saci de nas (pungi de hrana), curele
pentru umăr, bandoliere, centuri din piele, genți de
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plajă, zăbale pentru animale (harnașament), ochelari
pentru cai (harnașament), cutii din piele sau carton
imitație de piele, cutii din fibră vulcanizată, frâie
(harnașament), căpestre, serviete, crupoane (părți din
pielea brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton, imitație de piele,
carcase, din piele, pentru arcurile cu foi, bice, piei de
vite, poșete din zale, nu din metale pretioase, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curățat, curea
de bărbie, din piele, zgărzi pentru animale, huse de
protecție pentru animale, huse pentru șeile cailor, piei
finisate, sisteme de prindere pentru șei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană, huse din
piele pentru mobilă, genți pentru camping, piele din
membrana exterioară a intestinului de vițel, căpestre,
rame pentru gentile de mână, genți de mână, chingi
pentru hamuri, curele pentru hamuri, hamuri pentru
animale, cutii din piele pentru pălării, ranițe, hamuturi
pentru cai, pături pentru cai, imitație de piele, portchei
(articole din piele), piele de ied, genunchiere pentru
cai, lese din piele, cabluri de piele, lese din piele,
șnururi din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitație de piele, moleschin (imitație de piele), tocuri
pentru instrumentele muzicale, botnite, valtrapuri
pentru șeile cailor, umbrele de soare, portofele,
poșete, hățuri, șei de călărie, oblâncuri de șa, șelărie,
ghiozdane școlare, sacoșe de cumpărături, rucsac
cu chingi pentru transportul bebelușilor, trăgători
pentru scărițe, părți din cauciuc pentru scărițe, curele
pentru echipamentul soldaților, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de geamantan,
geamantane, fitinguri de fier, intestin pentru carnati,
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răsucire de piele, invelitoare din piei (blanuri), genți,
nu din metale pretioase, genți de scule, goale,
pieptare (harnașament), cufere de voiaj, genți de
voiaj, seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă, cufere (bagaje), inele pentru umbrele,
arcuri pentru umbrele de ploaie sau de soare, bețe
de umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genți de cosmetice,
nedotate, bastoane (de mers), bastoane cu scaun,
mânere pentru bastoane, sacoșe de cumpărături cu
roți, cravașe.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, coloane publicitare
(nemetalice), alabastru, sticlă alabastru, corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii,
nisip pentru acvarii, umbrare (structuri), piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asflat, voliere (structuri), nemetalice,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi, nemetalice,
instalaţii pentru parcarea bicicletelor, nemetalice,
lianţi pentru fabricarea brichetelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri, nemetalice), bitum, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea pentru
construcţii, hârtie pentru construcţii, sticlă pentru
construcţii, piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
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nemetalice, pluta (comprimata), construcţii,
nemetalice, construcţii, transportabile, nemetalice,
cripte funerare, nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie, plafoane, nemetalice, ciment,
plăci de ciment, stâlpi din ciment, ciment pentru
cuptoare, ciment pentru furnale, cretă brută, cuşti
pentru găini, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de fum,
nemetalice, canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de furni (nemetalice), argilă, balast de zgură,
gudron de cărbune, materiale pentru construcţia
şi îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie din
beton, cornişe, nemetalice, parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice, rame de uşi, nemetalice, uşi,
nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane
de scurgere (supape), nu din metal, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, colibe, pâslă
pentru construcţii, garduri, nemetalice, figurine
(statui) din piatră, ciment sau marmură, şamotă
de foc, argilă refractară, mantale pentru şeminee,
tencuieli pe bază de ciment ignifuge, indicatoare cu
lumină intermitentă, nemetalice, pentru construcţii,
pontoane plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, uşi pliante, nemetalice, matriţe
de turnătorie, nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
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construcţii, şipci de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare rutieră,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, gips, coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice, grinzi,
nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice,
elemente de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var, piatră de var,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian, capace
pentru gurile de canal, nemetalice, cherestea
prelucrată, marmură, catarge (poli), nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, monumente,
nemetalice, bolarzi de acostare, nemetalici, mortar
pentru construcţii, mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe, mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, olivină pentru construcţii,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile, cabine
pentru pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi
de gard, nemetalici, uluci de gard, nemetalici,
carton pentru construcţii, scânduri de parchet,
pardoseală din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune (nemetalice), cornişe,
cocini, piloţi, nemetalici, smoală, scânduri (lemn
pentru construcţii), ipsos, sticlă în plăci (geamuri),
pentru construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, verande, pentru constructii, stâlpi, nemetalici,
pentru liniile electrice, stâlpi, nemetalici, argilă
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pentru olari, proptele, nemetalice, cuarţ, traverse
de cale ferată, nemetalice , legături de cale ferată,
nemetalice, stuf, pentru construcţii, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, plăci şi benzi
din material sintetic pentru marcarea drumurilor,
materiale pentru îmbrăcarea drumurilor, indicatoare
rutiere, neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
platforme pentru lansarea rachetelor, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, acoperişuri
intermitente, nemetalice, învelitori pentru acoperişuri,
nemetalice, ardezie pentru acoperişuri, sindrila, ţigle,
nemetalice, învelitori pentru acoperiş, nemetalice,
moloz, sticlă de siguranţă, nisip (cu excepţia
nisipului pentru turnătorie), gresie pentru construcţii,
pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat), (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton, cofraje,
nemetalice, panouri de semnalizare, neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, siliciu (cuarţ), pervaze,
nemetalice, silozuri, nemetalice, nisip cuarţos,
patinoare (structure), nemetalice, zgură (materiale
de construcţii), piatră de zgură, ardezie, pulbere
de ardezie, grajduri, geamuri din sticlă colorată,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice, statui
din piatră, ciment sau marmură, piatră, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structure, nemetalice), rezervoare din zidărie,
smoală, benzi cu smoală, pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, posture telegrafice, nemetalice, teracotă,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice, cavouri,
nemetalice, cavouri (monumente), nemetalice, stele
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funerare, nemetalice, tuf, lemn de furnir, placare
cu vinii, lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, valve pentru
ţevile de apă, nu din metal sau plastic, ţevi de apă,
nemetalice, geamuri din sticlă (cu exceptia celor
pentru geamurile vehiculelor), geamuri din sticlă,
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice, pavaje din lemn,
furnire din lemn, panouri din lemn, plăci din fibre din
lemn, pentru construcţii, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură, xilolit.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse în
alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn,
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale
sau din materiale plastice, produse necuprinse
în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, perne de aer, nu cele
pentru scopuri medicale, ambră galbenă, bare de
chihlimbar, plăci de chihlimbar, copite de animale,
coarne de animale, animale împăiate, coarne de
cerb, fotolii, lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, faguri artificiali pentru stupi, sacuri de
dormit pentru camping, coșuri de pâine pentru brutari,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice, gheare
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de animale, mâner de matura, nu din metal, bambus,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole pentru
pat (cu excepția lenjeriei), paturi pentru animalele
de gospodărie, paturi, schelete de paturi (din lemn),
stupi, fundație pentru stupi, bănci (mobilă), bănci
de lucru, șuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, lazi, nemetalice, cufere din lemn sau platic,
perne de sprijin, bolturi, nemetalice, suporturi pentru
cărți (mobilă), suporturi pentru sticle, capse pentru
sticle, nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice,
cutii din lemn pentru sticle, monturi pentru perii,
busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn pentru
decantarea vinului, butoaie, nemetalice, șezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, butuci pentrii tăiat
(mese), clipsuri pentru cabluri si tevi din plastic,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru haine,
cârlige de agățat, nemetalice, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice (depozitare,
transport), corali, dopuri de plută pentru sticle, dopuri,
dopuri de plută, fildeș vegetal, portmantouri, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădite, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil, călăreți
pentru prinderea perdelei de șină, șine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii, perne, șezlonguri de punte,
decorațiuni din plastic pentru produsele alimentare,
birouri (mobile), cărucioare de servit cina (mobilă),
aviziere, suporturi de prezentare, divane, cuști
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pentru câini, fitinguri de uși, nemetalice, uși pentru
mobilă, dibluri, nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese de
toaletă, borduri din plastic pentru mobilă, gherghefuri,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coșuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori, suporturi
pentru flori (mobilă), suporturi pentru furaje, urne
funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobile, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi
de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri), paleți de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru pălării, tetiere (mobilă), scaune înalte pentru
bebeluși, balamale, nemetalice, faguri de miere,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat, paturi de spital,
numere pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale, brățări
de identificare, nemetalice, pentru spital, dulapuri
de cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă),
premergătoare, obiecte publicitare gonflabile, fildeș,
neprelucrat sau semiprelucrat, cuști pentru animalele
de gospodărie, panouri de agățat cheile, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
cutii de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi de
bibliotecă, paleți de încărcare, nemetalici, gabarite
de încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferată (vagoane), dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori (altele decât
cele electrice), nemetalice, rafturi pentru reviste,
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mese pentru masaj, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, nu din metal, dulapuri pentru medicamente,
spumă de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru
pasageri, elemente mobile (decoratiuni), geamanduri
de legare, nemetalice, sidef, neprelucrat sau
semiprelucrat, mulaje pentru ramele de tablouri,
ecusoane, nemetalice, căsuțe pentru animalele de
gospodărie, căsuțe, standuri pentru ziare, plăcuțe
de înmatriculare, nemetalice, piulițe, nemetalice,
mobilă de birou, scoici de stridii, containere pentru
ambalare din plastic, perne pentru animalele de
companie, rame pentru tablouri, colțare pentru ramele
de tablouri, perne, placarde din lemn sau plastic,
paie împletite, cu excepția rogojinelor, cartele din
plastic, nu cele codate, rafturi pentru farfurii, țarcuri
de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice, dopuri
(dibluri), nemetalice, piloni, nemetalici, scripeți din
plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă), ratan, stuf
(materiale împletite), bobine de lemn pentru fire
textile, mătase, cordoane, tambure, nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, rezervoare,
nu din metal și nici din zidărie, nituri, nemetalice,
capre de tăiat lemne, mobilier școlar, suporturi
pentru ascuțit ghearele, pentru pisici, paravane de
incendiu (casnice)/aparate de incendiu, mânere
nemetalice pentru cutite, mânere nemetalice, ecrane
de protecție (mobilă), șuruburi, nemetalice, capace
de etanșare, nemetalice, scaune, scaune din metal,
rame de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură (mobila), rafturi
pentru depozitare, cobilițe (juguri), vitrine (mobilă),
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bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn sau
plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele interioare
lamelare, canapele, tije pentru scari, araci, pentru
plante sau arbori, figuri de ceara, birouri de lucrat
în picioare, suporturi pentru mașinile de calculat,
suporturi costume, statui din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, doage de lemn, trepte (scări), nemetalice,
taburete, saltele din paie, cutie de bijuterii din material
nepretios, împletituri din paie, borduri din paie,
placi decorative pentru pereți, nu din material textile
(mobila), păsări împăiate, blaturi de mese, mese,
panouri nemetalice, paie de băut, mese din metal,
manechine pentru croitorese, cepuri, nemetalice,
pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, țăruși
pentru corturi, nemetalici, carapace de broască
țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice,
paleți de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă), cuve, nemetalice, pentru
amestecare mortarului, mese de scris, suporturi
pentru umbrele, supape, nemetalice, altele decât
componentele mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri
de menghină, nu din metal, suporturi pentru lavoare
(mobilă), valve din plastic pentru țevile de apă, os
de balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de înfășurare,
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
fitinguri pentru ferestre, nemetalice, stâlpi de steag,
panglică de lemn, jaluzele interioare din lemn țesut,
mese de scris.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale pentru
perii, materiale pentru întreţinerea curăţeniei, bureţi
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metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase., bureți
abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru
curățarea pielii, dozatoare de aerosoli, nu cele pentru
scopuri medicale, autoclave, neelectrice (pentru
gătit), cădițe pentru bebeluși (portabile), mixer manual
(agitatoare de cocktailuri), bazine (recipiente), coșuri
ru uz casnic, nu din metale pretioase, linguri de gătit
(ustensile de gătit), bătătoare, neelectrice, halbe de
bere, scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de cizme,
desfăcătoare de sticle, electrice și neeteetrice, sticle,
boluri (bazine), cutii din metal, pentru distribuirea
prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coșuri de pâine
(de uz casnic), perii pentru animale (perii), tocătoare
pentru pâine, cutii pentru pâine, mături, articole de
periat, materiale pentru fabricarea periilor, perii,
perii pentru încălțăminte, perii electrice (cu excepția
componentelor mașinilor), perii pentru curățarea
rezervoarelor și containerelor, găleți, găleți realizate
din împletituri, busturi din porțelan, teracotă sau sticlă,
untiere, capace pentru untiere, cârlige pentru nasturi,
servire (tăvi), nu din metale pretioase, cuști pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri (forme),
candelabre (sfeșnice), nu din metale pretioase, inele
pentru lumânări, nu din metale pretioase, stingătoare
pentru lumânări, nu din metale pretioase, cutii de
bomboane, nu din metale pretioase, bătătoare de
covoare (ustensile de mână), mături mecanice pentru
covoare, ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioară pentru curățat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente chinezești,
bețișoare pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
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de uz casnic), instrumente de curățare, acționate
manual, câlți pentru curățat, clapete de închidere
pentru capacele borcanelor, mâner din porțelan de
usa, cârpe pentru spălarea pardoselilor, cuie de
rufe, ace de rufe, intinzătoare pentru îmbrăcăminte,
cârpe de curățare, cârpe imbibate cu detergent,
suporturi de pahare, nu din hârtie sau material textil,
amestecătoare pentru cocktailuri, scuturi de cărbune,
râșnițe de cafea, acționate manual, servicii de cafea,
nu din metale pretioase, butoane de porțelan, filtre
de cafea, neelectrice, aparate pentru indepartarea
mucegaiului (neelectrice), cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, nu din metale
pretioase, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru ornat
pentru cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie (exceptand
metalele pertioase), forme pentru copt (forme), forme
pentru fursecuri (biscuiți), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, țepușe metalice pentru
gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice,
tirbușoane, ustensile cosmetice, deșeuri din bumbac
pentru curățat, seturi de recipiente pentru ulei și oțet,
nu din metale pretioase, recipiente, nu din metale
pretioase, tăvi pentru firimituri, cristal (sticlărie),
cesti, nu din metale pretioase, pahare din hârtie
sau plastic, tesale, tocătoare pentru bucătărie,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii,
veselă, nu din metale pretioase, perii pentru spălarea
veselei, jgheaburi pentru băut, vase de băut, coame
de băut, sticle de băut, pahare de băut, suporturi
pentru uscarea rufelor, coșuri de gunoi, ștergătoare
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de praf, neelectrice, cârpe de șters praful (pânze),
vase de lut, cratițe din lut, suporturi pentru ouă, sticlă
emailată, fructiere, nu din metale pretioase, perii
pentru sprâncene, pămatufuri pentru șters praful,
hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea utilizată
la izolații sau la produsele textile, fire din fibră de
sticlă, altele decât cele utilizate la produsele textile,
figurine (statuete) din porțelan, teracotă sau sticlă,
dispozitiv de răcire a alimentelor, care contin fluide
schimbatoare de caldura, pentru scopuri casnice,
sticle, nu din metale pretioase, suporturi pentru
plăcile de păr, ață dentară, ghivece de flori, invelitori
pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie, pliciuri
pentru insectele zburătoare (capcane sau tiluri),
cupe pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile
pentru șters praful de pe mobilă, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcții, mănuși
de grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri de sticla, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei pentru
construcții), vată din sticlă, nu cea utilizată la izolatii,
sticlă cu conductori electrici fini încorporați, sticlă
pentru geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), întinzătoare pentru mănuși,
mănuși pentru uz casnic, vase pentru lipici, râzători
(ustensile pentru bucătărie), suporturi grătare,
grătare (ustensile de gătit), perii pentru păr, recipiente
termoizolante pentru băuturi, recipiente termoizolante,
încălzitoare pentru biberoane, neelectrice, suporturi
pentru flori și plante (aranjamente florale), perii pentru
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cai, vase pentru păstrat mâncarea caldă (neîncălzite
electric), forme pentru cuburile de gheață (forme),
frapiere de gheață, terarii de interior (cultivarea
plantelor), capcane pentru insecte, sticle sub vid,
huse pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare, nu din metale
pretioase, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, nu din metale pretioase, ustensile de
bucătărie, nu din metale pretioase, suporturi de
cuțite pentru masă, perii pentru abajururi, pieptăți
cu dinți rari pentru păr, măsuțe, seturi pentru lichior,
tăvițe pentru necesitățile animalelor de companie,
cutii pentru gustări, majolică, mansiere pentru
animale, troace pentru animale, suporturi pentru
meniuri, cutii pentru mizerie, râșnițe pentru uz casnic,
acționate manual, linguri de amestecare (ustensile de
bucătărie), mopuri, mozaicuri din sticlă, nu cele pentru
construcții, forme (ustensile de bucătărie), capcane
pentru șoareci, căni, nu din metale pretioase, perii
pentru unghii, inele pentru șervețelele de masa, nu
din metale pretioase, cuiburi cu ouă artificiale, mașini
de tăiței (acționate manual), duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, sticlă de opal, sticlă
de opalină, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuțite
pentru patiserie, râșnițe de piper, acționate manual,
pipernițe, nu din metale pretioase, arzătoare pentru
parfumuri, pulverizatoare de parfum, atomizoare
pentru parfumuri, coșuri dotate pentru picnic (inclusiv
vesela), palete pentru plăcinte, pușculițe în formă
de purcel, nu din metal, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), plăci de sticlă (material brut),
farfurii de protecție pentru ca laptele să nu dea în
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foc, pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate și mașini de lustruire, pentru uz
casnic, neelectrice, materiale de lustruire (pentru
strălucire), cu excepția preparatelor, hârtiei și pietrei,
mănuși de lustruire, articole din porțelan, cutii de
răcire portabile, neelectrice, capace de oale, vase,
produse de olărie, inele pentru păsările de curte,
duze, bureți pentru pudră, pudriere compacte, nu
din metale pretioase, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru șobolani, sticle frigorifice, inele pentru
păsări, sucitoare (intern), boluri de salată, nu din
metale pretioase, solnite, nu din metale pretioase,
bureti de metal pentru cratite, farfurioare, linguri-cupe
(vesela), servicii (veselă), nu din metale pretioase,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit, șanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi
de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri
de firme din porțelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, absorbante de fum pentru uz
casnic, cutii de săpun, dozatoare de săpun, boluri
pentru săpun, roluri pentru supă, nu din metale
pretioase, spatula (ustensile de bucătărie), seturi de
condimente, suporturi pentru bureți, bureți pentru
uz casnic, stropitori, statui din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oțel pentru curățare,
cratițe, strecurători pentru uz casnic, zaharnițe, nu
din metale pretioase, seringi pentru udarea florilor și
plantelor, suporturi pentru șervețele de masa, nu din
metale pretioase, farfurii pentru masă, nu din metale
pretioase, articole de masă, altele decât cuțitele,
furculițele și lingurile, nu din metale pretioase, halbe,
nu din metale pretioase, perii de smolit, cu coadă
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lungă, cutii pentru ceaiuri, nu din metale pretioase,
servicii de ceai, nu din metale pretioase, infuzoare
de ceai, nu din metale pretioase, strecurători de ceai,
nu din metale pretioase, ceainice, nu din metale
pretioase, recipiente termoizolante pentru alimente,
prese pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj,
dozatoare pentru hârtia de toaletă, bureți pentru
toaletă, ustensile pentru toaletă, periuțe de dinți,
periuțe de dinți, electrice, suporturi pentru scobitori,
nu din metale pretioase, scobitori, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, nu din metale
pretioase, suporturi pentru vasele fierbinți (ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, ustensile
pentru uz casnic, nu din metale pretioase, vaze, nu
din metale pretioase, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheață și băuturi cu gheață, fibre de
sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele, neelectrice,
scânduri pentru spălare, ligheane, aparat cu jet de
apă pentru curățarea dinților și a gingiilor, dispozitive
de udare, dispozitive de stropit, stropitori, aparate
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi,
teluri, neelectrice, pentru uz casnic, deșeuri de lână
pentru curățare, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci,
materiale de umplutură, materiale textile fibroase
brute, Păr de animale, corturi, copertine din materiale
sintetice, copertine din materiale textile, pungi (plicuri,
săculeţi) din material textil, pentru ambalat, saci
din plasă pentru spălarea rufelor, saci poştali, genti
(saci) pentru transportul şi depozitarea materialelor
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în vrac, benzi din cânepă, benzi pentru împachetare
sau legare, nemetalice, pene pentru pilote, benzi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol, cabluri,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor, pânze
de gudron, cabluri, nemetalice, păr de cămilă, frânghii
pentru tractarea maşinii, fibre de carbon (fibre) pentru
utilizare la produsele textile, lână cardată, fibră
din nucă de cocos (fibra), coconi, lână pieptănată,
cabluri pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut,
câlti de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj, puf
(pene), puf de eider, iarbă esparto, pene pentru
capitonare, materiale textile fibroase brute, garnituri
fibroase pentru nave, plase de pescuit, lână organică,
smocuri (umplutură), fibre de sticlă (fibre) pentru
utilizare la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, cânepă, păr de cal, iută, capoc, benzi cu
bride pentru jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută
de in (in), puf de bumbac, plase de camuflaj, plase,
năvoade, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc sau plastic, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, materiale de
căptuşire, nu din cauciuc sau plastic, fibre de plastic
(fibre) pentru utilizare la produsele textile, rafie, fibră
de ramie, scări de frânghie, frânghii, nemetalice,
frânghii, vele, pânze pentru ski sailing, snururi de
cercevele, rumeguş, fire din deşeuri de mătase
(deşeuri de mătase brută), alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, mătase brută,
ghemotoace de mătase, sisal, chingi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, laturi (plase),
paie pentru capitonare, sfori, benzi pentru legat via,
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prelate, fibre textile (fibre), fire, nemetalice, pentru
împachetare sau legare, câlti, sfori din hârtie sfori
pentru plase, lână pentru capitonare (umplutură),
prelate pentru vehicule (neformate), fibre de sticlă din
siliciu pentru produse textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, par, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi pentru
impachetare.
24 - Tesături şi articole textile necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi feţe de masă., cuverturi
de pat şi feţe de masă, tesături adezive care se
aplică utilizând căldura, pânză, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, banere, textile pentru
baie (exceptând îmbrăcămintea), pături pentru pat,
invelitori pentru pat, huse pentru pat, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pânză pentru masa
de biliard, țesătură pentru site, brocart, vatir, pânză,
stambă, țesătură de stambă imprimată, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon,
țesături sub formă de șnur, șeviot (țesătură), țesătură,
suporturi de pahare (textile de masa), pânze de
bumbac, huse din material textil pentru mobilă, huse
din plastic pentru mobilă, huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă (tesatura), huse pentru
pernele de divan, huse detașabile pentru mobilă,
crep (țesătură), crepon, suporturi pentru draperii din
material textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, scutece din pânză, perdele pentru uși, stofă,
plăpumi de puf (cuverturi de pat), material elastic
tesut, pânză imprimată pentru broderie, țesătură din
esparto, pânză, pânză pentru încălțăminte, pânză
care imită pielea animalelor, pânze pentru utilizare
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la produsele textile, prosoape de față din material
textil, fetru, țesături din fibră de sticlă pentru uz pentru
utilizare la produsele textile, materiale textile de
filtrare, steaguri (nu din hartie), flanel (țesătură),
flanel (sanitar), molton (pânză), finet, tifon (panza),
panze de sticle (prosoape), pânză cauciucată, alta
decât cea pentru papetărie, țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, căptușeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, țesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz casnic,
jerseu (panza), pânză de iută, țesătură tricotată,
etichete (panza), pânze pentru lenjerii, țesături
pentru lenjeria de corp, țesătură de căptușeală
pentru încălțăminte, căptușeli (textile), cârpe pentru
demachiere (panza), marabu (țesătură), material
textil, huse pentru saltele, mănuși de baie, moleschin
(țesătură), plase de țânțari, șervețele de masă din
material textil, perdele cu aspect de plasă, materiale
textile nețesute, mușama (utilizată ca față de masa),
dosuri de perne, fețe de perne, suporturi pentru
farfurie, materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
pături imprimate din material textil, țesătură de ramie,
țesătură de mătase artificială, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), traverse de masă, cearșafuri
(textile), perdele de duș din material textil sau plastic,
giulgiuri, mătase (țesătură), țesături de mătase pentru
imprimarea de modele, saci de dormit (cearsafuri),
fețe de masa (nu din hârtie), garnituri de masa (nu
din hârtie), protecții pentru masa (nu din hartie),
tafta (țesătură), tapiserie (carpete agățate pe pereți),
din material textil, față (lenjerie), fețe (huse pentru
saltele), prosoape din material textil, împletitură
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(țesătură), tul, țesături pentru tapițerie, catifea, pânză
de lână, țesătură de lână, zefir (țesătură).
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
flori artificiale, flori artificiale, fructe artificiale,
ghirlande artificiale, insigne ornamentale (nasturi),
insigne pentru purtare, nu din metale prețioase,
fermoare pentru genți, benzi elastice pentru
susținerea mânecilor, elastice de păr, agrafe de păr
(clame de păr), bărbi false, cleme pentru curele, ace
pentru mașina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze, ace de
năvădit, funde pentru păr, cutii de ace, nu din metale
pretioase, cutii de cusut, închizători pentru bretele,
șnururi (tesaturi), broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
catarame (accesorii de îmbrăcăminte), nasturi,
catarame pentru pantofi, fanoane pentru corsete,
truse de ace, nu din metale pretioase, găitane
(pasmanterie), borduri pentru îmbrăcăminte,
ocheți pentru îmbrăcăminte, închizători pentru
îmbrăcăminte, pernuțe de umeri pentru îmbrăcăminte,
suporturi pentru gulere, numere de concurs, cordoane
pentru îmbrăcăminte, cordoane pentru ornamente,
copci pentru corsete, materiale pentru tinerea calda a
ceaiului, ace de croșetat, bigudiuri de par neelectice
(altele decât instrumentele de mână), benzi pentru
rejansele de draperii, perne pentru ace, perne
pentru acele cu gămălie, cleme de pantaloni pentru
cicliști, forme pentru cârpit, ace de stopat, petice
termoadezive pentru decorarea articolelor textile
(mercerie), dantelă pentru borduri, panglici elastice,
broderie, fir metalic pentru broderie, ocheți pentru
pantofi, păr fals, tivuri false, mustăti false, închizători
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de pantofi, închizători cu fermoar, pene (accesorii de
îmbrăcăminte), festoane (broderie), volane pentru
fuste, coronițe din flori artificiale, volănașe pentru
îmbrăcăminte, volănașe (dantelărie), franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare în croitorie),
cu excepția ațelor, căști pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr (ace de păr), plase pentru păr,
articole decorative pentru păr, ace de păr, șuvițe
împletite meșe de păr, ornamente pentru pălării (nu
din metale pretioase), plasturi adezivi termici pentru
reparare articole textile, benzi de prindere cu scai
și puf, copci (mercerie), croșete pentru carpete,
cârlige pentru pantofi, andrele, tunderea dantelelor,
ornamente din dantelă, șireturi pentru pantofi, șireturi
de lână, litere pentru marcarea lenjeriilor, numerale
pentru marcarea lenjeriilor, numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare, ace, ace
pentru mașinile de pieptănat lâna, ace de cizmărie,
ornamente pentru pantofi (nu din metale pretioase),
beteala (ornamente vestimentare), pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), picou (margine de
dantelă), ace cu gămălie, altele decât bijuteriile,
panglici pentru premii, hățuri pentru îndrumarea
copiilor, panglici de mercerie, rozete (mercerie),
ace pentru pielărie, ace de cusut, degetare pentru
cusut, ace pentru confecționarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, capse, paiete pentru
îmbrăcăminte, ciucuri (mercerie), moțuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet., tapet,
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cu excepţia celor din materiale textile, gazon
artificial, covoare pentru automobile, covorașe
de baie, substrat de covor, carpete, învelitori de
pardoseală, covorașe de intrare, covoare pentru
gimnastică, saltele pentru gimnastică, carpete agățate
pe pereți, nu din material textil, linoleum, preșuri,
covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuf, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase, ornamente pentru
pomul de Crăciun, ornamente pentru pomul de
Crăciun, pistoale cu aer (de jucărie), aparate de
amuzament, automate și acționate cu fise, articole
pentru tras cu arcul, jocuri de table, genți special
concepute pentru schiuri și plăci de surf, momeală
artificială pentru pescuit, mingi pentru jocuri, bile
de sticlă pentru jocuri, haltere, mănuși de baseball,
bâte pentru jocuri, mănuși de basebalt (accesorii
pentru jocuri), clopoței pentru pomul de Crăciun,
curele pentru ridicarea greutăților (articole sportive),
biciclete staționare de antrenament, bile de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, tacuri de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziționarea bilei
pe masa de billiard, margini elastice pentru masa de
biliard, mese de biliard, mese de biliard ac donate
cu fise, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), senzori de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), camere de mingi
pentru jocuri, blocuri de construcție (jucării), jocuri
pe tablă, sănii bob, plăci pentru bodyboarding,
aparate pentru culturism, aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, pocnitori cu surprize specifice
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Crăciunului, ghete de patinaj cu lame atașate, aparate
și mașini de bowling, arcuri pentru tragere, mănuși
de box, jocuri de construcție, plase pentru fluturi,
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), cărți de joc, cretă
pentru tacurile de biliard, table de dame, dame
(jocuri), jocuri de șah, table de șah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții), suporturi pentru
pomii de Crăciun, pomi de Crăciun din material
sintetic, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepția articolelor de iluminat, aruncătoare de talere
din argilă, talere din argilă (ținte), hamuri pentru
alpiniști, crose de golf, confeti, truse de magie,
numărători (discuri) pentru jocuri, protecții pentru
tălpile clăparilor, coșuri de prins pește (echipament
de pescuit), genți de cricket, pahare pentru zaruri,
darts, momeli pentru vânătoare sau pescuit, capse
cu percuție (jucării), zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf), papusi, paturi pentru păpuși, îmbrăcăminte
pentru păpuși, biberoane pentru păpuși, case de
păpuși, camere de păpuși, domino, canturi de schiuri,
protecții pentru cot (articole sportive), rulouri pentru
bicicletele staționare de antrenament, carusele pentru
parcurile de distracții, mănuși speciale pentru scrimă,
măști de scrimă, arme pentru scrimă, cârlige pentru
pește, instrumente de pescuit, labe de înot, plute
de pescuit, discuri zburătoare (jucării), folii pentru
gard, mese de fotbal pentru interior, fluiere pentru
vânătoare, jocuri, jocuri automate, altele decât cele
adaptate pentru utilizare numai cu receptoare de
televiziune, aparate pentru jocuri electrice, altele
decat cele adaptate pentru utilizare cu receptoare
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de televiziune, mănuși de golf, saci de golf, cu sau
fără roți, arbalete (articole sportive), pistoale cu bile
umplute cu vopsea (pistoale de paintball), (articole
sportive), gută pentru pescuit, corzi pentru rachete,
aparate de gimnastică, deltaplane, hamuri pentru
plăcile de windsurf cu velă, crose de hochei, jocuri
cu potcoave, patine de gheață, patine cu rotile în
linie, puzzle-uri, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, zmeie, protecții pentru genunchi (articole
sportive), mincioguri pentru pescarii cu undița, linii
(fire) de pescuit, mah-jong, păpuși marionete, măști
de teatru, masti (jucării), catarge plăcile de windsurf
cu velă, jucării carusel pentru pătuțuri, machete
de vehicule la scară, plase de tenis, plase pentru
sporturi, popice, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, căptușeli de protecție (părți din costumele
de sport), bile umplute cu vopsea (muniție pentru
pistoalele de paintball), (articole sportive), parapante,
jocuri de societate, aparate pentru exerciții fizice,
pinatas, pistoale de jucărie, baloane pentru joacă, bile
de joacă, jucării de pluș, piscine (articole de joacă),
jucării cu caracter de noutate pentru a face glume,
saci de box, quoits, corzi pentru rachete, vehicule de
jucărie cu telecomandă, zornăitoare (jucarii), mosoare
pentru pescuit, jocuri cu inele, căluți balansoar,
undițe de pescuit, patine cu rotile, colofoniu utilizat
de atleți, roti de ruletă, plăci cu velă pentru windsurf,
scutere (jucării), răzuitoare pentru schiuri, piei de focă
(învelitori pentru schiuri), apărători de tibie (articole
sportive), fluturași (de badminton), skateboard-uri,
legături pentru schiuri, schiuri, ceara pentru skiuri,
popice, sanii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), praștii (articole sportive), zăpadă
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artificială pentru pomii de crăciun, globuri de zăpadă,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării), titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri de
start (pentru sporturi), plăci de surf, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, leagăne, mese de tenis
de masă, ținte pentru tragere, ursuleți de pluș, tunuri
pentru mingile de tenis, mașini de jucărie, jucării,
jucării pentru animalele de companie, bastoane de
învârtit, schiuri de apă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ, hrană pentru animale, malţ,
aditivi pentru furaje, nu de uz medical, alge destinate
consumului uman sau animal, algarovilla pentru
consumul animalelor, migdale (fructe), preparate
pentru îngrășarea animalelor, hrană pentru animale,
var pentru furajele animalelor, așternut pentru animale
(litiera), produse masticabile comestibile pentru
animale, animale vii, animale de menajerie, nisip
aromat pentru animalele de companie (litiera), deșeuri
de trestie de zahăr (materie primă), momeală de
pescuit, vie, scoarțe brute, orz, fasole, proaspătă,
boabe de roșcove, în formă brută, sfeclă, fructe
de pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, târâte, terci de tărâțe
pentru consum animal, animale pentru împerechere,
păsări pentru reproducere, bulbi, tufe, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal, turtă de oleaginoase, turtă de arahide
pentru animale, turtă de rapită pentru vite, hrană
pentru animale, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare
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(salata), pomi de Crăciun, fructi citrice, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
nuci de cola, conuri de hamei, conuri de pin, copră,
plută brută, raci (vii), crustacea (vii), castraveți, os de
sepie pentru păsări, deșeuri distilate pentru consum
animal, biscuiți pentru câini, borhot, preparate pentru
păsările ouătoare, ouă pentru incubație (fertilizate),
pește, viu, icre de pește, făină de pește pentru
consum animal, făină de in (nutreț), flori, uscate,
pentru decorare, flori, naturale, coroane din flori
naturale, hrană pentru animalele de companie, fructe,
proaspete, reziduuri de fructe (tescovină), ierburi de
grădină, proaspete, semințe germinate pentru uz
botanic, grăunțe (cereale), grăunțe pentru consum
animal, semințe pentru plantare, struguri, proaspeți,
șroturi pentru păsări, fân, alune de pădure, hamei,
boabe de ienupăr, praz, lămâi, linte, proaspătă,
lăptucă, așternut de turbă, homari (vii), languste (vii),
porumb, turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii și distilare, dovleci, terci pentru
îngrășarea animalelor, făină pentru animale, animale
de menajerie, strat de protecție din paie, spori de
ciuperci pentru înmulțire, ciuperci, proaspete, midii,
vii, urzici, nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, stridii, vii, arbori de
palmier, palmieri (frunzele arborelui de palmier),
făină de arahide pentru animale, măsline, arahide
(fructi), mazăre (proaspătă), ardei (plante), hârtie
de culoare nisipului pentru animalele de companie
(litiera), plante, plante, uscate, pentru decorare, polen
(materie primă), cartofi (proaspeți), păsări de curte
(vii), proteine pentru consumul animalelor, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă, făină de
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orez pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
mancare, tufe de trandafiri, secară, sare pentru vite,
castraveți de mare (vii), răsaduri, susan, moluște (vii),
ouă de viermi de mătase, viermi de mătase, gazon,
nutreț de grajd pentru animale, paie (furaje), așternut
din paie, furaje pentru fortifierea organismului animal,
trestie de zahăr, cherestea brută, cherestea netăiată,
arbori, trunchiuri de arbori, trufe, proaspete, legume,
proaspete, plante de viță de vie, grâu, așchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, drojdie pentru
consum animal.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
publicitate, agenţie de publicitate, publicitate prin
poştă, actualizarea materialelor de publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiului publicitar, analiza costurilor, preluarea
apelurilor telefonice (pentru abonaţii indisponibili),
evaluări ale afacerilor, stabilirea abonamentelor
la ziar (pentru terţi), asistenţă în managementul
afacerilor, licitare, audit, postarea de afişe publicitare,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, consultanţă
în managementul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti, consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, compilarea de informaţii în baze de date
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computerizate, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, localizarea vagoanelor de
marfă prin computer, căutare de date în fişierele
calculatorului (pentru terţi), demonstraţii cu produse,
publicitate directă prin poştă, distribuirea de
eşantioane, reproducerea documentelor, prognoze
economice, eficienta afacerilor, agenţie de ocupare
a forţei de muncă, evaluarea cherestelei pentru
comercializare, evaluarea lânii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, agenţie
de import-export, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanţă în domeniul
managementului personalului, cercetare de
marketing, studii de marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de târguri in scopuri comerciale sau
publicitare, întocmirea statelor de plată, recrutarea de
personal, fotocopiere, procesarea cuvintelor, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), testare psihologică
în vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, pregătirea coloanelor
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea maşinilor de
fotocopiere, închirierea automatelor, promovarea
vânzărilor (pentru terţi), servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
informaţii statistice, pregătirea documentaţiei fiscale,
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publicitate televizata, reclama TV, transcriere,
dactilografiere.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare.,
instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinerea şi reparaţia avionului, tratament antirugină
pentru vehicule, servicii pentru facerea zăpezii
artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, etanşarea clădirilor, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), curăţarea clădirilor
(interior), închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi repararea
arzătoarelor, repararea dulapurilor, spălare auto,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea scutecelor,
curăţarea uscată, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte, curăţarea
vehiculelor, repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, construcţie, închirierea echipamentelor
de construcţii, informatii despre construcţii,
demolarea clădirilor, dezinfectare, forarea de puţuri,
instalarea şi repararea aparatelor electrice, instalarea
şi repararea elevatoarelor, închirierea excavatoarelor,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, extragerea minereului, construcţia
de fabrici, instalarea şi repararea proiectoarelor de
film, instalarea şi repararea alarmelor de incendiu,
instalarea şi repararea echipamentelor de refrigerare,
curăţarea pânzei, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobilei, restaurarea mobilei, gresarea
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vehiculelor, construcţia de porturi, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, informatii
legate de reparaţii, suprimarea interferenţelor în
ceea ce priveşte aparatele electrice, călcarea
lenjeriei, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare, repararea
încuietorilor de siguranţă, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, întreţinerea vehiculelor,
zidărie, remediere imbracamintei, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi maşinilor
de birou, vopsire, interioară şi exterioară, aplicarea
tapetului, repararea umbrelelor de soare, pavarea
drumurilor, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie
de apă şi canal, lustruirea vehiculelor, presarea
articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră
ponce, repararea pompelor, servicii de exploatare
în carieră, exterminarea şobolanilor, reconstruirea
motoarelor uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, renovarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de
măturat străzile, reparaţii subacvatice, recositorire,
reşaparea anvelopelor, nituire, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, întreţinerea şi
repararea seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
statii de service pentru vehicule, construcţia de
nave, repararea pantofilor, vopsirea sau repararea
semnelor, curăţarea străzilor, întreţinerea şi repararea
camerelor de tezaur, întreţinerea şi repararea
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telefoanelor, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
închirierea macaralelor (echipamente de construcţii),
repararea umbrelelor, construcţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, reparaţii
pentru vehicule, spălarea vehiculelor, construcţia şi
repararea depozitelor, spălare, spălarea lenjeriei,
curăţarea geamurilor.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii, transportul aerian, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
organizarea de croaziere, organizarea de excursii
(transport), servicii de alimbare, închirierea de
ambarcaţiuni, depozitarea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, rezervarea locurilor
de călătorie, servicii de agenţie de transport, servicii
de broker de transport, transportul cu autobuzul,
operarea ecluzelor de canal, parcarea de maşini,
închirierea de maşini, transportul cu maşina, carting,
servicii de şoferie, închirierea vagoanelor de cale
ferată, servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea de mesaje, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, livrarea ziarelor,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor de
scufundare, închirierea costumelor de scufundare,
distribuirea de energie electrică, însoţirea turiştilor
transportul cu feribotul, servicii de agenţie de
transport [expediere (am.)], expediere, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), transportul
de mărfuri, inchirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, transportul de mobilier, închirierea de
garaje, depozitarea de bunuri, tractarea, închirierea
de cai, spargerea gheţii, informatii de depozitare,
informatii despre transport, lansarea de sateliţi
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pentru terţi, servicii de alimbare, transportul marin,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete, închirierea
locurilor de parcare, transportul de pasageri,
pilotarea, transportul prin conducte, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, servicii de hamali,
transportul pe calea ferată, ranfluarea navelor,
servicii de debarasare, închirierea maşinilor de curse,
închirierea containerelor de depozitare, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, închirierea scaunelor cu
rotile, operaţiuni de salvare (transport), rezervări de
transport, rezervări de călătorie, transportul fluvial,
salvarea navelor, salvare subacvatică, salvare,
brokeraj naval, vizite turistice (turism), operaţiuni
de încărcare-descărcare, depozitare, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate electronic,
transportul cu tramvaiul, transportul cu taxiul, birouri
de turism (cu excepţia rezervarii la hotel), remorcare,
transport, transportul şi depozitarea deşeurilor,
transportul şi depozitarea gunoaielor, transportul
turiştilor, închirierea de vagoane, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, tractarea
de vehicule, distribuirea apei, alimentarea cu apă,
împachetarea bunurilor.

M 2004 05270 073231 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi industriei, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei, lichide auxiliare folosite
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cu substanţe abrazive, materiale sintetice pentru
absorbţia uleiului, acceleratori de vulcanizare,
apă acidulată pentru încărcarea bateriilor, acetat
de aluminiu, acetat de celuloză, neprelucrat,
acetaţi (chimicale), anhidridă acetică, preparate
bacteriologice pentru acetificare, acetonă, aceulenă,
tetraclorură de acetilenă, compoziţii chimice
rezistente la acid, acizi, răşini acrilice, neprelucrate,
actiniu, cărbune activ, aditivi chimici pentru fluide
de foraj, aditivi chimici pentru fungicide, aditivi
chimici pentru insecticide, aditivi chimici pentru
carburanţi, aditivi detergenţi pentru carburant, adezivi,
preparate pentru bandaje chirurgicale, adezivi
pentru postere publicitare, adezivi pentru scopuri
industriale, adezivi pentru afişe, adezivi pentru plăci
cermice, gaze de propulsie pentru aerosoli, agar-
agar, aglutinanţi pentru beton, produse chimice
care resping agresorii, produse chimice pentru
agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor şi paraziticidelor, îngrăşăminte pentru
agricultură, albumină animală sau vegetală, materie
primă, albumină iodată, albumină de malt, hârtie cu
albumină, alcool, alcool etilic, aldehide, algarovilla
(material de bronzat), alginati (preparate pentru
gelificare și umbflare), altele decât cele pentru scopuri
alimentare, alcalii volatile (amoniac), pentru scopuri
industriale, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, săruri din metale alcaline,
metale alcalino-pământoase, alcaloizi, preparate
chimice pentru facilitarea alierii metalelor, alaun,
alumină, alaun de aluminiu, clorură de aluminiu,
hidrati de aluminiu, iodură de aluminiu, silicati de
aluminiu, americiu, amoniac, alaun de amoniu,
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săruri amoniacale, aldehidă de amoniu, săruri de
amoniu, acetat de amil, alcool amilic, preparate
chimice pentru analize în laborator, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, anihidride,
amoniac anhidru, albumină animală (materie primă),
cărbune animal, preparate pe bază de cărbune
animal, cărbune animal, preparate anti-fierbere pentru
agenţii de răcire pentru motoare, antigel, soluţii anti-
spumare pentru acumulatori, agenţi anti-crustă,
substanţe antidetonante pentru motoarele cu ardere
internă, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfură de
antimoniu, preparate anti-germinare pentru legume,
produse de antistatizare, altele decât cele pentru
scopuri casnice, substanţe chimice anti-mătuire
pentru geamuri, acid antranilic, argon, arseniat
de plumb, arsenic, acid arsenios, răşini artificiale,
neprelucrate, îndulcitori artificiali (preparate chimice),
carbonat de sodiu, astatiniu, combustibil pentru
reactoarele nucleare, preparate bacteriere, altele
decât cele de uz medical sau veterinar, bactericide
oenologice (preparate chimice folosite la fabricarea
vinului), preparate bacteriologice, altele decât cele
de uz medical sau veterinar, gurjum balsam (gurjon,
gurjan) pentru utilizare în fabricarea lacurilor, bariu,
compuşi de bariu, sulfat de bariu, oxid de bariu, hârtie
baritată, baritină, baze (preparate chimice), galat
bazic de bismut, mordant pentru prepararea pieilor,
băi de fixare (fotogafie), băi de galvanizare / băi
pentru galvanizare, băi de tonare (fotografie), lichide
pentru eliminarea sulfaților din baterii, săruri pentru
baterii galvanice, bauxită, produse de conservare
a berii, produse de decantare şi conservare a
berii, bentonită, derivaţi din benzen, metil-benzen,
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acizi pe bază de benzen, acid benzoic, sulfamidă
benzoică, metil-benzol, berkeliu, bicarbonat de
sodiu pentru scopuri chimice, biclorură de etan,
bicromat de potasiu, icromat de sodiu, lianţi utilizaţi
în turnătorie, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale
sau veterinare, var de păsări, bismut, subnitrat de
bismut pentru scopuri chimice, negru de fum pentru
scopuri industriale, produse chimice pentru albirea
grăsimilor, produse chimice pentru albirea uleiurilor,
produse chimice pentru albire (organic), produse
chimice pentru albirea (ceara), preparate de albire
(decoloranți) pentru scopuri industriale, cărbune
animal (de sânge), pânză pentru schiţe, hârtie pentru
schiţe, cărbune animal (negru de oase), adeziv
tip ciment pentru încălţăminte, borax, acid boric
pentru scopuri industriale, lichid de frână, fondante
de lipire, preparate de lipire, conservanti pentru
zidărie, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor, produse
chimice pentru colorare-strălucire pentru scopuri
industriale, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
pentru scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată,
carbid de calciu, cianamidă de calciu (îngrăşământ),
săruri de calciu, californiu, camfor, pentru scopuri
industriale, carbid, carboliniu pentru protecţia
plantelor, carbon, carbon negru pentru scopuri
industriale, carbon pentru filtre, sulfura de carbon,
tetraclorură de carbon, carbonaţi, acid carbonic,
hidrati de carbon, cazeină pentru scopuri industriale,
casiopeiu (luteţiu), catalizatori, catechu, alcalii
caustice, sodă caustică pentru scopuri industriale,
caustice pentru scopuri industriale, celuloză, derivaţi
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de celuloză (chimici), esteri de celuloză pentru
scopuri industriale, eteri de celuloză pentru scopuri
industriale, ciment pentru repararea obiectelor
sparte, chit pentru anvelope (anvelope), ciment
(metalurgie), conservanti pentru ciment, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice pe bază
de ciment rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor,
compuşi ceramici pentru aglutinare (granule
şi pulberi), glazură pentru ceramică, materiale
ceramice sub formă de particule, pentru utilizare ca
mijloace de filtrare, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, ceriu, elemente chimice fisionabile,
intensificatori chimici pentru hârtie, intensificatori
chimici pentru cauciuc, preparate chimice pentru
scopuri ştiinţifice, altele decât pentru uz medical
sau veterinar, reactivi chimici, alţii decât pentru
scopuri medicale sau veterinare, produse chimice
pentru uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor,
erbicidelor, insecticidelor şi paraziticidelor, produse
chimice industriale, lut china, cloraţi, cloruri, clor,
acid colic, cromati, alaun de crom, săruri de crom,
acid cromic, săruri de crom, oxid de crom, film
cinematografic, sensibilizat dar neexpus, acid citric
pentru scopuri industriale, preparate de purificare,
preparate pentru economisirea cărbunelui, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colodiu, săruri
pentru colorarea metalului, preparate combustibile
(aditivi chimici la combustibilul de motor), compoziţii
pentru fabricarea discurilor fonografice, compost,
produse pentru conservarea betonului, cu excepţia
vopselurilor şi uleiurilor, produse chimice de aerisire a
betonului, preparate chimice de condensare, produse
chimice pentru prevenirea condensului, preparate de
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stimulare a gătitului pentru scopuri industrial, agenţi
de răcire pentru vehicule cu motor, sulfat de cupru
(vitriol), preparate corozive, cremă de tartru, altele
decât cele pentru scop farmaceutic, creozot pentru
pentru scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele decât
cele pentru uz medical sau veterinar, curiu, preparate
pentru finisarea produselor din piele, preparate pentru
finisarea pielilor, cianuri (prusiaţi), soluţii pentru
cianotipie, cimen, produse chimice pentru izolarea
împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor, pentru
zidărie, preparate chimice pentru decarbonizarea
motorului, exfolianti, preparate pentru îndepărtarea
grăsimii pentru utilizare în procesele de fabricaţie,
preparate de degumare, preparate de deshidratare
pentru scopuri industriale, detergenţi pentru utilizare
în procesele de fabricaţie, dezvoltatori fotografici,
dextrină (măsură), preparate de diagnosticare,
altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare,
diastază pentru scopuri industriale, pământ de
diatomee, hârtie diazo, dioxalat de potasiu, dioxid de
hidrogen, dioxid de titan pentru scopuri industriale,
dezincrustanti, dispersanţi pentru ulei, agenţi pentru
dispersarea petrolului, dispersii de materiale plastice,
apă distilată, dolomit pentru scopuri industriale,
preparate de îmbrăcare și finisare pentru textile,
produse chimice pentru prepararea pieilor, noroi de
foraj, gheaţă carbonică (dioxid de carbon), disprosiu,
pământ pentru culturi, metal pământuri, pământuri
rare, emolienţi pentru scopuri industriale, emulgatori,
emulsii fotografice, produse chimice, cu excepţia
pigmentilor, pentru fabricarea smalțului, agenţi de
opacifiere pentru smalțuri, produse chimice pentru
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decolorarea smalțului, preparate enzimatice pentru
scopuri industriale, enzime pentru scopuri industriale,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri, etan,
eteri, eter etilic, europiu, schimbători de ioni (produse
chimice), agenţi de stingere a incendiilor, substanţe
chimice anti-pătare utilizate pe ţesături, acizi graşi,
fermenţi pentru scopuri chimice, fermenţi de lapte
pentru scopuri chimice, fermiu, ferocianuri, tablă
ferotipie (fotografie), preparate îngrăşăminte,
substanţe de umplere a cavităţii arborilor (silvicultură),
filme sensibilizate, neexpuse, materiale de filtrare
(substanţe chimice), materiale de filtrare (substanțe
minerale), materiale de filtrare (plastice neprocesate),
materiale de filtrare (substanțe vegetale), preparate
de filtrare pentru industria băuturilor, produse de
limpezire a mustului, cleirea vinului, preparate de
finisare utilizate în producţia de oţel, preparate
ignifuge, material fisionabil pentru energia nucleară,
soluţii de fixare (fotogafie), preparate lumină de
magneziu, floculanţi, făină pentru scopuri industriale,
conservaţi pentru făină, faini de sulf pentru scopuri
chimice, lichid de servodirecţie, lichid de transmisie,
fluide pentru circuitele hidraulice, fluor, aldehidă
formică pentru scopuri chimice, preparate de
formare utilizate în turnătorie (turnătorie), compuşi
de fluor, fluxuri pentru lipire, substanţe chimice
pentru conservarea alimentelor, acid formic, nisip de
turnătorie, franciu, produse chimice pentru sablarea
sticlei, hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor,
preparate de economisire a cmbustibilului, pământul
lui fuller utilizat în industria textilă, preparate de
împâslire, preparate de împâslire pentru utilizare
în industria textilă, gadoliniu, acid galic pentru
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fabricarea cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
preparate pentru galvanizare, gambir, preparate
pentru purificarea gazului, gaze de protecţie pentru
sudare, gaze solidificate pentru scopuri industriale,
gelatină pentru scopuri industriale, gelatină pentru
scopuri fotografice, getter (substanţe chimice active),
agenţi de opacifiere pentru sticlă, preparate pentru
prevenirea mătuirii sticlei, apă de sticlă (sticlă
solubilă), produse chimice pentru colorarea sticlei,
glucoza pentru scopuri industriale, glucozide, clei
pentru scopuri industriale, clei (lipici), altul decât
papetărie sau de uz casnic, preparate cleioase
pentru altoirea arborilor, gliceride, glicerină pentru
scopuri industriale, glicol, glicol eter, săruri de aur,
mastic de altoire pentru arbori, ceară de altoire pentru
arbori, grafit pentru scopuri industrial, preparate
pentru separarea grăsimilor, preparate de reglare
a creşterii plantelor, guano, gumă arabică pentru
scopuri industrial, gumă tragacantă, utilizată în
fabricație, gume (adezivi), alții decât pentru papetărie
sau de uz casnic, preparate de întărire a metalului,
substanţe pentru întărirea calcarului, apă grea,
heliu, holmiu, produse chimice pentru horticultura,
cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, insecticidelor
şi paraziticidelor, humus, humus strat superior,
hidraţi, hidrazină, hidrocloruri, acid clorhidric, acid
hidrofloric, hidrogen, hipoclorit de sodiu, hiposulfiţi,
substanţe chimice pentru impregnarea pieilor,
produse chimice pentru impregnarea materialelor
textile, compoziţii pentru repararea tuburilor interioare
ale anvelopelor, acid iodic, iod pentru scopuri chimice,
iod pentru scopuri industriale, săruri iodate, săruri
de fier, ihtiocol, altul decât pentru papetărie,.sau-
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de uz casnic sau alimentar, izotopi pentru scopuri
industriale, kainit, cetone, kieselgur, kripton, acid
lactic, lantan, arcetat de plumb, oxid de plumb, cleiuri
de piele, chit pentru articolele din piele, substanţe
chimice pentru recondiţionarea pieilor, substanţe
chimice pentru impermeabilizarea pieilor, lecitină
(materie primă), preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, acetat de calciu, carbonat de calciu, clorură
de calciu, preparate chimice pentru lichefierea
amidonului (agenţi de dezlipire), litiu (oxid de litiu),
litiu, hârtie de turnesol, argilă grasă, magnezit,
carbonat de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, manganat,
dioxid de mangan, coajă de mangrove pentru
scopuri industrial, conservanti pentru zidărie, cu
excepţia vopselurilor şi uleiurilor, preparate chimice
pentru afumarea cărnii, agenţi de frăgezire a cărnii,
pentru scopuri industrial, oxid mercuric, mercur,
săruri de mercur, preparate pentru maleabilizarea
metalului, metaloizi, metan, meul-eter, preparate
chimice pentru protecţia împotriva mucegaiului,
acizi minerali, materiale de moderare pentru
reactoare nucleare, preparate de umectare (umezire)
pentru utilizare la albire, preparate de umectare
(umezire) pentru utilizare la vopsire, preparate de
umectare (umezire) pentru utilizare în industria
textilă, preparate pentru eliberarea mucegaiului,
mordanţi pentru metale, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, neutralizanţi de gaze toxice, nitrat de
uraniu, hârtie nitrată, nitrati, acid azotic, mooxid de
azot, nitrogen, îngrăşăminte azotate, produse chimice
pentru purificarea uleiurilor, uleiuri pentru finisarea
pieilor, uleiuri pentru prepararea pieilor în timpul
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fabricării, uleiuri pentru tăbăcirea pieilor, uleiuri pentru
conservarea alimentelor, produse chimice pentru
separarea uleiurilor, acid oleic, olivină (preparat
chimic), opacifiere pentru smalţ sau sticlă, oxalati,
acid oxalic, oxigen, produse chimice pentru fabricarea
vopselelor, cloruri paladioase, pastă de hârtie, turbă
(îngrăşământ), ghivece de turbă pentru horticultura,
pectină (fotografie), perborat de sodiu, percarbonati,
perclorati, persulfati, acid persulfic, fenol pentru
scopuri industrial, preparate de reconditionare a
discurilor fonografice, fosfaţi (îngrăşăminte), fosfatide,
acid fosforic, fosfor, hârtie fotografică, sensibilizatori
fotografici, preparate chimice de uz fotografic, agenţi
reducători pentru uz fotografic, hârtie fotometrică,
plăci fotosensibile, acid picric, plastifianti, plastice,
neprelucrate, plastisoli, plăci fotografice sensibilizate,
plutoniu, substanţe de îndepărtare a lacului, poloniu,
potasă, apă de potasiu, potasiu, făină de cartofi
pentru scopuri industriale, praseodim, săruri din
metale preţioase pentru scopuri industrial, conservanti
pentru utilizare în industria farmaceutică, conservanti
pentru plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor,
sare pentru conservare, alta decât cea alimentară,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, prometiu,
protactiniu, proteină (materie primă), pasta de
lemn, produse chimice pentru purificarea apei, acid
pirogalic, acid pirolignos (oţet de lemn), quebracho
pentru scopuri industriale, produse chimice pentru
spălarea radiatorului, elemente radioactive pentru
scopuri ştiinţifice, radiu pentru scopuri ştiinţifice,
radon, săruri din metale pământoase rare, hârtie
reactiva, refrigeranţi, compoziţii pentru repararea
anvelopelor (cauciucuri), răşini sintetice, neprocesate,
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reniu, sare gemă, filme de radiografie, sensibilizate
dar neexpuse, conservanti pentru cauciuc, soluţii
pentru cauciuc, rubidiu, substanţe pentru prevenirea
destrămării ciorapilor, zaharină, clorură de amoniu,
spirturi de sare, acid salicylic, salpetru, sare, brută,
săruri (preparate chimice), săruri (îngrăşăminte),
săruri pentru scopuri industriale, samariu, sos pentru
prepararea tutunului, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri casnice,
scandiu, apă de mare pentru scopuri industrial,
alge marine (îngrăşăminte), acid sebacic, substanţe
pentru conservarea seminţelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, hârtie sensibilizată, preparate de
separare şi desprindere (dezlipire), silicati, silicon,
siliconi, nitrat de argint, soluţii de săruri de argint
pentru argintare, grund pentru finisare şi amorsare,
preparate de grunduire, zgură (îngrăşăminte), săpun
(metalic) pentru scopuri industrial, sodiu, săruri de
sodiu (compuși chimici), produse pentru dedurizarea
apei, preparate pentru ameliorarea solului, produse
chimice pentru lipire, solvenţi pentru lacuri, funingine
pentru scopuri industriale sau agricole, oxalat de
potasiu, spinel (preparate chimice), spirturi de oţet
(acid acetic diluat), produse chimice pentru colorarea
smalţului şi sticlei, amidon pentru scopuri industrial,
pastă de amidon (adeziv), altul decât pentru papeterie
sau menaj, acid stearic, stronţiu, substraturi pentru
cultivarea plantelor fără sol (agricultură), sulfaţi,
sulfuri, acizi sulfonici, sulf, acid sulfuric, eter sulfuric,
acid sulfuros, sumac pentru tăbăcire, superfosfaţi
(îngrăşăminte), agenţi chimici activi de suprafaţă, talc
(silicat de magneziu), tanant, acid tanic, lemn tanant,
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făină de tapioca pentru scopuri industriale, tartru,
altul decât pentru scopuri farmaceutice, acid tartric,
technetiu, telur, terbiu, hârtie de testat, chimică,
tetracloruri, produse chimice pentru conferire de
luciu materialelor textile, produse chimice pentru
impregnarea materialelor textile, taliu, tiocarbanilidă,
toriu, compoziţii pentru filetare, tuliu, titanit, toluol,
toluene, săruri de tonare (fotografie), preparate de
elemente trasoare pentru plante, acid tungstic, uraniu,
oxid de uraniu, preparate chimice pentru prevenirea
bolilor specifice viţei de vie, alcool vinilic, vâscoză,
preparate de vulcanizare, preparate chimice pentru
prevenirea tăciunelui (smut), witherit, alcool de lemn,
preparate pentru distilarea alcoolului de lemn, xenon,
yterbiu, ytriu, zirconiu.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră
pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti., metale
sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru
pictori, decoratori, tipografi şi artişti, aglutinanți
pentru vopsele, zoloranti cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru vopsire,
coloranți cu anilină, annatto (substanță colorantă),
benzi anti-corozive, preparate anti-corozive, vopsele
anti-vegetative, unsori anti-corozive, uleiuri anti-
corozive, preparate anti-corozive pentru conservare,
preparate anti-mătuire pentru metale, vopsele pe
bază de azbest, auramină, vopsele bactericide,
badigeon, balsam de Canada, coloranți pentru bere,
vemis bitum, lac de asphalt, lacuri (coloranti sau
vopsele), coloranti sau vopsele albastre, auriu pentru
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ceramica, platina strălucitoare pentru ceramica,
pulbere de bronz pentru vopsim, lacuri pentru bronz,
coloranți pentru unt, caramel (colorant alimentar),
negru de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
carmin de coșenilă, vopsele ceramice, strat protector
pentru șasiul vehiculului, strat de acoperire pentru
șasiul vehiculului, materiale de acoperire pentru
carton asfaltat (vopsele), materiale de acoperire
(vopsele), oxid de cobalt (colorant), colofoniu,
coloranți, coloranti alimentari, coloranți pentru băuturi,
coloranți pentru lichioruri, coloranți cu malt, copal,
vemis de copal, creozot pentru conservarea lemului,
dioxid de titan (pigment), vopsele pe bază de apă,
coloranti, substanțe colorante pentru lemn, nuanțatori
de culoare pentru lemn, pământ de Sienna, hârtie
pentru colorarea ouălelor de Paști, emulsii de argint
(pigmenți), emailuri pentru pictură, emailuri (vemisuri),
cerneală de gravură, vopsele ignifuge, fixatori
pentru acuarele (acuarele), fixatori (vemisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
și artă, gamboge pentru vopsire, glazuri (vopsele,
lacuri), rășini gumă, gumă-lac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, cerneala pentru
pansament, cerneală tipografică, cerneală pentru
imprimante și fotocopiatoare, cerneală pentru
marcarea animalelor, lacuri, diluanți pentru lacuri,
negru de fum (pigment), plumb portocaliu, plumb
rosu, plumb alb, mordanți pentru articolele din piele,
malț caramel (colorant alimentar), mastic (rășină
naturală), metale în formă de pulbere pentru utilizare
în vopsire, decorare, tipărire și artă, mordanti, oxid
de zinc (pigment), pictura argintie pentru ceramica,
vopsele, agenti de îngroșare pentru vopsele, diluanți
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pentru vopsele, pastă de argint, cartușe toner,
umplute, pentru imprimante și copiatoare, pigmenți,
pulberi de argint, conservanți pentru lemn, grunduri,
paste de tipar (cerneală), preparate de protecție
pentru metale, rășini naturale, brute, șofran (colorant),
sandarac, coloranți pentru încălțăminte, sicativi
(agenți de uscare) pentru vopsele, folie de argint
(frunze), țunder (colorant), baițuri pentru lemn, sumac
pentru vernisuri, turmeric (colorant), terebentină
(diluant pentru vopsele), vernisuri, lapte de var,
coloranti sau vopsele albe, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanți pentru
lemn, uleiuri pentru conservarea lemnului, lemn
galben (colorant).
3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, produse pentru îngrijirea dinţilor, pânză
abrazivă, hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loțiuni după ras, alcalii volatile (amoniac, detergent),
ulei de migdale pentru scopuri cosmetice, ulei
de migdale, săpun de migdale, pietre de alaun
(astringente), ambră (parfum), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice (uleiuri
esențiale), cenușă vulcanică pentru curățare,
astringente pentru scopuri cosmetice, esență de
badiana, scoarță de quillaia pentru spălat, săruri de
baie, nu cele pentru scopuri medicale, preparate
cosmetice pentru băi, coloranti pentru barbă, măști
de înfrumusețare, ulei de bergamot, arome pentru
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băuturi (uleiuri esențiale, arome), preparate pentru
albirea articolelor din piele, preparate de albire
(decoloranti) pentru scopuri cosmetice, produse
pentru spălarea rufelor, săruri de albire, sodă de
albire, albăstreală pentru rufe, cremă pentru pantofi,
crema pentru lustruit pantofii, spray-uri pentru
împrospătarea respirației, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice (rufe
spălate), arome pentru prăjituri (uleiuri esențiale),
calupuri de săpun de toaletă, carburi metalice
(abrazive), uleiuri esențiale de lemn de cedru, cretă
de curățare, uleiuri esențiale de lămâie, preparate
de curățare, preparate pentru curățarea protezelor
dentare, preparate pentru desfundarea țevilor de
scurgere, lapte demachiant pentru îngrijire, ceară
de cizmărie, colorant pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
truse cosmetice, preparate cosmetice pentru slăbit,
cosmetice, cosmetice pentru animale, bețișoare din
bumbac pentru scopuri cosmetice, vată din bumbac
pentru scopuri cosmetice, creme cosmetice, creme
pentru articolele din piele, creme pentru albirea
pielii, degresanți, alții decât cei utilizați în procese de
fabricare, paste de dinți, produse pentru lustruirea
dinților, săpun deodorant, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare, depilatoare,
detergenți, alții decât cu utilizare în procesele de
fabricare și în scopurile medicale, diamantină
(abrazivă), preparate de curățare uscată, coloranți
cosmetici, apă de colonie, hârtie cu șmirghel,
șmirghel pânză, șmirghel, esențe eterice, uleiuri
esențiale, extracte de flori (parfumuri), cosmetice
pentru sprâncene, creioane pentru sprâncene, adezivi

1980



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru fixarea genelor false, preparate cosmetice
pentru gene, gene false, balsam pentru țesături
(pentru spalatorie), unghii false, produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), baze pentru parfumurile de flori,
săpun pentru perspirația piciorului, preparate pentru
fumigație (parfumuri), ulei de gaultheria, geraniol,
țesătură din fibră de sticlă, hârtie abrazivă, balsam
de rufe, grăsimi pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru șlefuit, loțiuni de păr, nuanțatoare de păr,
coloranți pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, fixativ pentru păr, heliotropină, peroxid
de hidrogen pentru scopuri cosmetice, tămâie,
lononă (parfumerie), ulei de iasomie, apă de javel,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice, pastă
de lustruit bijuterii, preparate pentru îndepărtarea
lacului, înălbitor de rufe, preparate de înmuiere a
rufelor, amidon pentru rufe, ulei de lavandă, apă
de lavandă, conservanți pentru articolele din piele
(lustruire), săculeți pentru parfumarea lenjeriei,
rujuri, lotiuni pentru scopuri cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, machiaj, pudră
pentru machiaj, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, mascara, esență de
mentă (ulei esențial), mentă pentru parfumerie, ceară
pentru mustață, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, mosc (parfumerie), preparate pentru
îngrijirea unghiilor, lac de unghii, vopsea de unghii,
ulei de terebentină pentru degresare, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, uleiuri pentru curățare, uleiuri
pentru parfumuri și arome, uleiuri pentru toaletă,
preparate pentru îndepărtarea vopselii, ceară pentru
pardoselile din parchet, paste pentru curele de ascuțit
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briciul, creioane cosmetice, parfumerie, parfumuri,
soluții de neutralizare pentru ondularea permanentă,
șampoane pentru animale de companie, lustru
pentru mobilă și pardoseli, preparate de lustruire,
ceară de lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
pietre de lustruit, pomezi pentru scopuri cosmetice,
potpuriuri (arome), piatră ponce, ulei de trandafir,
preparate pentru îndepărtarea ruginii, safrol, produse
de decalcifiere pentru scopuri casnice, lemn parfumat,
apă parfumată, soluții de degresare, șampoane,
pietre pentru ras (astringenți), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), ceară pentru pantofi, ceară de cizmărie,
carbid siliconic (abraziv), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate pentru netezire (apretare
cu amidon), pietre pentru netezire, săpun, săpun
pentru strălucirea textilelor, sodă caustică, soluții
pentru îndepărtarea petelor, glazură de amidon pentru
rufe, preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protectie solara, ceară pentru
croitorie, pudră de talc, pentru toaletă, terpene (uleiuri
esențiale), apă de toaletă, preparate de toaletă,
abțibilduri decorative pentru scopuri cosmetice, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru degresare,
preparate pentru îndepărtarea vemisului, preparate
pentru curățarea tapetului, sodă cristalizată, pentru
curățare, ceară depilatoare, lapte de var, cretă, lichide
pentru curățarea parbrizului, ceara de haine, săpun
dezinfectant, inalbitor rufe, extract de flori (parfum),
preparat de îngrijire, preparate de lustruire, săpun
medicinal.
4 - Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor,
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combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat, lumânări, fitile., lumânări,
fitile, aditivi, nechimici, potriviti combustibilului pentru
motoare, alcool (combustibil), antracit, unsoare
pentru arme (armament), ceară de albine, ceară
pentru curele, unsoare pentru curele, preparate
anti-alunecare pentru curele, benzene, benzină,
benzol, ulei de oase pentru scopuri industriale,
grăsime pentru încălțăminte, brichete combustibile,
brichete de lemn, lumânări, lumânări pentru pomul
de Crăciun, carburanți, ceară de carnauba, ulei
de ricin pentru scopuri tehnice, cerezină, cărbune
(combustibil), brichete de cărbune, cărbune,
ulei din gudron de cărbune, nafta din cărbune,
praf de cărbune (combustibil), cocs, lichide de
tăiere, motorină, compozitii pentru legarea prafului
pentru măturare, preparate pentru îndepărtarea
prafului, compozitii pentru depunerea prafului, ulei
combustibil, eter de petrol, aprinzătoare, lemn de
foc, ulei de pește, necomestibil, combustibil cu o
bază alcoolică, combustibil, combustibil gazos, gaz
pentru iluminat, amestecuri de combustibil vaporizat,
gaz de generator, gaze solidificate (combustibil),
benzină, grafit de lubrifiere, unsoare pentru articolele
din piele, ceară pentru iluminat, uleiuri pentru
iluminat, grăsime industrială, ulei industrial, kerosen,
fitile pentru lampă, ceară industrială, lanolină,
grăsimi pentru conservarea articolelor din piele,
combustibil pentru iluminat, lignit, ligroină, lubrifianți,
ulei lubrifiant, unsoare de lubrifiere, mazut, alcool
metilic, combustibil mineral, ulei de umezire, ulei de
motor, păcură, felinare (lumânări), suluri de hârtie
pentru aprindere, așchii de lemn pentru aprindere,
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uleiuri pentru conservarea zidăriei, uleiuri pentru
conservarea articolelor din piele, uleiuri pentru
vopsele, oleină, ozocherită, parafină, gaz de sondă,
uleiuri pentru decofrare (construcții), brichete de
turbă (combustibil), blocuri de turba (combustibil),
turbă (combustibil), vaselină rectificată pentru scopuri
industriale, petrol (brut sau rafinat), ulei de rapită
pentru scopuri industriale, preparate din ulei din
soia pentru tratamentul antiadeziv al ustensilelor de
gătit, stearină, ulei de floarea soarelui pentru scopuri
industriale, seu, ulei textil, ceară (materie primă), fitile
pentru lumânări, xilen, xilol.
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide., produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide, abrazivi dentari, bumbac absorbant,
acaricide, acetați pentru scopuri farmaceutice, acizi
pentru scopuri farmaceutice, aconitină, aditivi pentru
furaje in scopuri medicale, benzi adezive pentru
scopuri medicale, plasturi adezivi, adezivi pentru
prinderea insectelor, adezivi pentru protezele dentare,
adjuvanți pentru scopuri medicale, preparate pentru
împrospătarea aerului, preparate pentru purificarea
aerului, alimente albuminoase pentru scopuri
medicale, lapte albuminos, preparate albuminoase
pentru scopuri medicale, alcool medicinal, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, algicide, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aliaje din metale prețioase pentru uz
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stomatologic, lapte de migdale pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru scopuri
farmaceutice, amalgame dentare, aminoacizi
pentru scopuri medicale, aminoacizi pentru scopuri
veterinare, anestezice, analgezice, scoarță de
angostura pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), antihelmintice,
antibiotice, preparate anticriptogamice, uleiuri anti-
muste-cal, zgărzi antiparazitare pentru animale,
preparate antiparazitare, brățări antireumatice,
inele antireumatice, bumbac antiseptic, antiseptice,
preparate anti-urice, supresante ale apetitului
pentru scopuri medicale, bulioane pentru culturi
bacteriologice, medii pentru culturi bacteriologice,
preparate bacteriologice pentru uz medical și
veterinar, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
bandaje pentru pansament, bandaje igienice,
bandaje pentru menstruație, scoarțe pentru scopuri
farmaceutice, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate terapeutice pentru baie, băi de oxigen,
săruri pentru băi cu apă minerală, curele pentru
șervețele sanitare (prosoape), bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate biologice
pentru scopuri veterinare, preparate pe bază de
bismut pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de
bismut pentru scopuri farmaceutice, plasmă sangvină,
sânge pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale și ortopedice, brățări de uz
medical, pâine pentru diabetici, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice, preparate
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bronhodilatatoare, pernițe pentru protecția monturilor,
preparate pentru tratarea arsurilor, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor
(pentru scopuri medicale), cașete pentru scopuri
farmaceutice, catechu pentru scopuri farmaceutice,
preparate pentru caloase, calomel, ulei de camfor
pentru scopuri medicale, camfor pentru scopuri
medicale, bomboane, medicinale, bomboane de
uz medical, pudră de cantarida, capsule pentru
medicamente, carbolineum (antiparazitar), ulei de
ricin pentru scopuri medicale, substanțe pentru
spălarea vitelor, creioane caustice, substanțe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn de
cedru destinat utilizării ca repelent pentru insecte,
esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice,
ciment pentru copitele animalelor, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, conductoare chimice pentru
electrozii electrocardiografului, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, țigări fără tutun
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, preparate pentru curățarea lentilelor
de contact, cocaină, ulei din ficat de cod, colodiu
pentru scopuri farmaceutice, comprese, scoarță de
condurango pentru scopuri medicale, medicamente
pentru ameliorarea constipației, soluții pentru utilizare
cu lentilele de contact, contraceptive chimice,
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inele pentru bătăturile picioarelor, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, cremă de
tartru pentru scopuri farmaceutice, creozot pentru
scopuri farmaceutice, scoarță de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, preparate farmaceutice pentru tratarea
mătreții, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
cimenturi dentare, materiale pentru amprenta
dentară, lac dentar, masticuri dentare, deodorante,
altele decât cele pentru uz uman sau veterinar,
depurative, detergenți pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii,
preparate de diagnosticare pentru scopuri medicale,
diastază pentru scopuri medicale, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de mărar pentru
scopuri medicale, dezinfectanți in scopuri de igiena,
dezinfectanți pentru toalete chimice, loțiuni pentru
câini, produse pentru spălarea câinilor, repelenți
pentru câini, pansamente, medicale, pansamente
chirugicale, băuturi medicinale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate pentru distrugerea
putregaiului, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
preparate enzimatice pentru scopuri veterinare,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru scopuri
farmaceutice, esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru scopuri
farmaceutice, eucalipt pentru scopuri farmaceutice,
laxative, plasturi pentru ochi de uz medical, colir,
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febrifuge, fenicul pentru scopuri medicale, fermenți
pentru scopuri farmaceutice, fermenți lactici pentru
scopuri farmaceutice, fibre vegetale comestibile
(nenutritive), cutii de prim-ajutor (umplute), faină
de pește pentru scopuri farmaceutice, făină pentru
scopuri farmaceutice, flori de sulf pentru scopuri
farmaceutice, hârtie pentru prinderea insectelor
zburătoare, preparate pentru distrugerea insectelor
zburătoare, alimente pentru bebeluși, remedii
pentru perspirația piciorului, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, pastile de afumare, preparate de
afumare pentru scopuri medicale, fungicide, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-gutta pentru
scopuri medicale, gaze pentru scopuri medicale,
tifon pentru pansamente, gelatină pentru scopuri
medicale, gențiană pentru scopuri farmaceutice,
germicide, glucoză pentru scopuri medicale,
glicerină pentru scopuri medicale, glicerofosfati,
amalgame dentare din aur, apă Goulard, grăsimi
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de gurjun
pentru scopuri medicale (gurjon, gurjan), hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi, creioane
hemostatice, erbicide, ierburi medicinale, ierburi de
fumat pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte de hamei pentru
scopuri farmaceutice, hormoni pentru scopuri
medicale, hidrastină, hidrastinină, cloral hidrat
pentru scopuri farmaceutice, peroxid de hidrogen
pentru scopuri medicale, bandaje igienice, implanturi
chirurgicale (țesuturi vii), repelent pentru insecte
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pe bază de tămâie, scutece pentru incontinență,
pantaloni, absorbanți, pentru incontinență, infuzii
medicinale, repelent pentru insecte, insecticide,
fluid seminal pentru inseminare artificială, ioduri
pentru scopuri farmaceutice, iod pentru scopuri
farmaceutice, lodoform, mușchi irlandez pentru
scopuri medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, vaselină rectificată pentru scopuri medicale,
jujubă, medicinală, chiloți sanitari, chiloți pentru
menstruație, făină lactată (pentru bebeluși), lactoză,
preparate pentru exterminarea larvelor, laxative,
lecitină pentru scopuri medicale, lipitori pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pe
bază de oxid de calciu, alifii, semințe de in pentru
scopuri farmaceutice, faină din semințe de in
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri
medicale, lemn dulce pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, loțiuni pentru
scopuri veterinare, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, tablete pentru scopuri farmaceutice,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malț pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malț pentru scopuri
medicale, scoarță de mangrovă pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicinale pentru creșterea
părului, uleiuri medicinale, rădăcini medicinale, ceai
medicinal, cutii medicinale, (portabile), umplute,
medicamente pentru uz stomatologic, medicamente
de uz uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniță pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
menstruație, mentol, alifii mercuriale, preparate pentru
distrugerea șoarecilor, substanțe nutritive pentru
microorganisme, preparate chimice pentru tratarea
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mucegaiului, grăsime pentru mulgere, ape minerale
pentru scopuri medicale, săruri de apă minerală,
suplimente alimentare pe bază de minerale, mentă
pentru scopuri farmaceutice, ceară de mulaj pentru
stomatologi, moleschin pentru scopuri medicale,
preparate împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor,
apă de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, nămol medicinal, ulei de muștar pentru scopuri
medicale, muștar pentru scopuri farmaceutice,
plasturi cu muștar, scoarță de mirobolan pentru
scopuri farmaceutice, narcotice, nervine, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare, suplimente
nutritive, pentru scopuri medicale, ulei de terebentină
pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru scopuri
farmaceutice, opiacee, opiu, opodeldoc, preparate
pentru opoterapie, absorbante zilnice (sanitare),
hârtie pentru plasturii cu muștar, paraziticide, pectină
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru scopuri
farmaceutice, peptone pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice, fenol pentru scopuri
farmaceutice, fosfați pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru tratarea filoxerei, pilule
de uz farmaceutic, plasturi de uz medical, otrăvuri,
pomade pentru scopuri medicale, porțelan pentru
proteze dentare, săruri de potasiu pentru scopuri
medicale, cataplasme, pulbere de piretru, quassia
pentru scopuri medicale, quebracho pentru scopuri
medicale, chinină pentru scopuri medicale, substanțe
radioactive pentru scopuri medicale, substanțe
de contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, radiu pentru scopuri medicale, otravă
pentru șobolani, reducerea ceaiului în scopuri
medicale, remedii pentru perspirație, rădăcini de
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rubarbă pentru scopuri farmaceutice, lăptișor de
matcă (pentru scopuri medicale), cauciuc pentru
uz stomatologic, sal pastile amoniacale, săruri
pentru scopuri medicale, prosoape sanitare, salcie
(pentru scopuri medicale), gulere pentru scopuri
chirurgicale, apă de mare pentru băi medicinale,
sedative, medicamente seroterapeutice, seruri,
sicativi (agenți de uscare) pentru scopuri medicale,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate medicale pentru slăbit, preparate pentru
exterminarea melcilor, săruri mirositoare, săruri de
sodiu pentru scopuri medicale, preparate pentru
sterilizarea solului, solvenți pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, bureți cicatrizanti,
amidon pentru uz dietetic sau famaceutic, preparate
de sterilizare, steroizi, bețe de lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, bețe de sulf (dezinfectanți),
stricnină, preparate stiptice, zahăr pentru scopuri
medicale, sulfonamide (medicamente), alifii pentru
arsurile solare, preparate farmaceutice pentru tratarea
arsurilor solare, supozitoare, pânză chirurgicală
(țesuturi), siropuri pentru scopuri farmaceutice,
tartru pentru scopuri farmaceutice, material pentru
umplerea dinților, preparate pentru facilitarea
creșterii dinților, apă termală, timol pentru scopuri
farmaceutice, tinctură de iod, tincturi pentru scopuri
medicale, extracte de tutun (insecticide), tonice
(medicamente), preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman și veterinar, terebentină pentru
scopuri farmaceutice, vaccinuri, loțiuni pentru spălări
vaginale, preparate pentru distrugerea parazițiior,
vezicanți, preparate veterinare, substanțe chimice
care tratează boala viței de vie, preparate pe bază
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de vitamine, vată pentru scopuri medicale, creioane
împotriva negilor, preparate chimice pentru tratarea
mălurii, preparate chimice pentru tratarea tăciunelui,
drojdie pentru scopuri farmaceutice, bumbac aseptic,
ceai anti-astmatic, otrăvuri bacteriene, preparate
bacteriene pentru uz medical și veterinar.
6 - materiale de construcţie metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice pentru
căile ferate, cabluri şi sârme metalice (cu excepţia
celor electrice), articole de lăcătuşerie şi feronerie
metalică, tuburi metalice, case de bani, produse
metalice necuprinse în alte clase.
7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje şi organe
de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre), utilaje pentru agricultură, incubatoare
pentru ouă., aparate pentru curățarea acetilenei,
benzi adezive pentru scripeți, dozatoare de benzi
adezive (mașini), pompe de aerare pentru acvarii,
aparate pentru aerarea băuturilor, aparate pentru
aerarea apei, aeratoare, aerocondensatori, motoare
aeronautice, motoare de avion, agitatoare, utilaje
agricole, elevatoare agricole, unelte agricole, altele
decât cele acționate manual, aerografe pentru
aplicarea culorii, condensatoare de aer, dispozitive
cu pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor,
motoare pentru vehiculele cu pernă de aer, pompe
de aer (instalații de garaj), mașini pentru aspirarea
aerului, alternatoare, lagăre antifricțiune pentru
mașini, dispozitive anti-poluare pentru motoare, plăci
(componente ale mașinilor), atomizoare (mașini),
ancore automate cu patru brațe pentru uz naval,
osii pentru mașini, saci pentru aspiratoare, inele
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cu bile pentru rulmenți, rulmenți cu bile, lagăre de
rulmenți pentru mașini, rulmenți (componente ale
mașinilor), rulmenți pentru arborii de transmisie,
bătătoare electrice, mașini de batere, dispozitive
pentru extragerea berii sub presiune, pompe de bere,
burdufuri (mașini), transportoare cu bandă, curele
dinam, benzi pentru transportatoare, curele pentru
mașini, curele pentru motoare, mașini de îndoit,
mașini pentru prepararea băuturilor, electromecanice,
dinamuri bicicletă, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, dispozitive de legare a fânului, mașini
pentru prepararea bitumului, mașini pentru ascuțirea
lamelor (șlefuire), portcuțite (componente ale
mașinilor), lame pentru tocătoarele staționare, lame
(componente ale mașinilor), mixere, electrice, pentru
uz casnic, suflante pentru compresia, evacuarea
și transportul gazelor, suflante pentru compresia,
aspirarea și transportul cerealelor, motoare pentru
ambarcațiuni, bobine pentru războaiele de țesut,
tuburi de cazan (componente ale mașinilor),
aparate și mașini pentru legătorie utilizate în scopuri
industriale, mașini de colectare a pietrei de cazan,
sfredele pentru minerit, mașini de umplut sticle,
mașini de spălat sticle, mașini de astupat sticle,
mașini de capsulat sticle, mașini de sigilat sticle, cutii
pentru matrițe (tipărire), mașini de împletit, garnituri
de frână, altele decât cele pentru vehicule, saboți
de frână, alții decât cei pentru vehicule, segmente
de frână, altele decât cele pentru vehicule, mașini
de tăiat pâinea, mașini pentru preparare berii,
poduri rulante, perii dinam, perii (componente ale
mașinilor), perii, acționate electric, buldozere, mașini
pentru unt, calandru, desfăcătoare de conserve,
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electrice, vinciuri, perii de carbon (electricitate),
alimentatoare pentru carburatoare, carburatoare,
garnitură de cardă (componente ale mașinilor de
cardat), mașini de cardat, mașini și aparate pentru
șamponarea covoarelor, electrice, glisoare pentru
mașinile de tricotat, cartușe pentru mașinile de
filtrare, convertoare catalitice, instalații centralizate
de curățire cu vacuum, mașini centrifuge, concasoare
centrifugale, pompe centrifuge, tocătoare de paie,
fierăstraie cu lanț, lanțuri de acționare, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, dălți pentru mașini,
mandrine (componente ale mașinilor), agitatoare,
mașini de țigarete pentru scopuri industriale, site de
cenușă (mașini), clapete de reținere (componente
ale mașinilor), mașini și aparate pentru curățare,
electrice, dispozitive de curățare cu abur, foarfeci
de tăiat (mașini), ambreiaje, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, mașini pentru tăierea cărbunelui,
râșnițe de cafea, altele decât cele acționate manual,
mașini de spălat acționate cu monede, mașini
de spălat colorate, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer comprimat,
pistoare cu aer comprimat pentru extrudarea
masticurilor, compresoare (mașini), compresoare
pentru frigidere, betoniere (mașini), instalații de
condensare, biele pentru mașini, motoare, cabluri
de comandă pentru mașini, motoare, mecanisme de
comandă pentru mașini, motoare, condensatoare
de abur (componente ale mașinilor), elemente
de comandă hidraulice pentru mașini, motoare,
elemente de comandă pneumatice pentru mașini,
motoare, aparate de conversie a combustibilului
pentru motoarele cu combustie internă, convertoare
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pentru lucrări din oțel, transportoare (mașini), mașini
pentru producerea cablurilor, cuplaje, altele decât
cele pentru vehiculele terestre, capote (componente
ale mașinilor), macarale (dispozitive de ridicare
și avansare), arbori cotiți, cartere pentru mașini,
motoare, manivele (componente ale mașinilor),
separatoare de cremă / lapte, concasoare pentru
bucătărie, electrice, mașini pentru decorticarea
cerealelor, mașini de șlefuit, cultivatoare (mașini),
cultivatoare motorizate, generatoare de curent,
dispozitive pentru tragerea draperiilor, acționate
electric, freze (mașini), mașini de tăiat, arzătoare
de tăiat, acționate cu gaz, chiulase de cilindru
pentru motoare, cilindri pentru mașini, cilindri pentru
motoare, pistoane pentru cilindri, mașini de lapte,
mașini de cârpit, pistoane amortizor (componente
ale mașinilor) , dezaerator pentru apa de alimentare,
degresoare (mașini), macarale derrick, diagrame
pentru pompe, mașini de decupat și filetat, mașini
de ștanțat, excavatoare cu lingură (mașini), mașini
de spălat vase, dezintegratoare, excavatoare de
șanțuri (pluguri), mașini de divizat, sisteme de
deschidere a ușilor, hidraulice, sisteme de deschidere
și închidere a ușilor, pneumatice, unități de eliminare
a deșeurilor (deșeuri), robinete de drenaj, mașini
de drenare, aparate de prelucrare, mandrine de
găurit (componente ale mașinilor), flori de burghiu
(componente ale mașinilor), capete de găurit
(componente ale mașinilor), bormașini, instalații
de foraj, flotante sau neflotante, mașini de găurit
electrice, pedale de acționare pentru mașinile de
cusut, motoare de acționare, altele decât cele
pentru vehiculele terestre, tobe (componente ale
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mașinilor), uscătoare rotative, instalații de evacuare
a prafului pentru curățenie, instalații de îndepărtare a
prafului pentru curățenie, mașini de vopsit, dinamuri,
mașini pentru terasamente, mașini pentru fabricarea
pastelor făinoase, ejectoare, ciocane electrice, mașini
electromecanice pentru industria chimică, aparate
de ridicare, curele de ridicare, lanțuri de ridicare
(componente ale mașinilor), elevatoare (ascensoare),
mașini de embosare, generatoare de curent în caz de
urgență, motoare, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de gravat, escalatoare, excavatoare,
țevi de evacuare pentru motoare, rezervoare de
expansiune (componente ale mașinilor), extractoare
pentru mine, curele de ventilator pentru motoare,
ventilatoare pentru motoare, sisteme mecanizate de
alimentare a animalelor, alimentatoare (componente
ale mașinilor), aparate de alimentare pentru cazanele
cu motor, regulatoare ale apei de alimentare, mașini
de umplere, filtre-presă, mașini de filtrare, filtre pentru
curățarea aerului de răcire (pentru motoare), filtre
(componente ale mașinilor sau motoarelor), mașini
de finisare, fitinguri pentru cazanele cu motor, mașină
de descărnare, mori de măcinat făina, mori de făină,
drumuri de fum pentru cazanele cu motor, volante
de mașină, prese de furaj, mașini pentru prepararea
alimentelor, electromecanice, procesoare alimentare
(electrice), suflante de forjă, mașini de turnătorie, roti
de cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
mașini de ondulare, prese de fructe, electrice, pentru
uz casnic, economizoare de combustibil pentru
motoare, cutii de viteze, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, unelte pentru războaie de țesut,
unelte, altele decât cele pentru vehiculele terestre,
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generatoare de energie electrică, mașini pentru
prelucrarea sticlei, diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale mașinilor), bujii incadescente
pentru motoare diesel, pistoale de lipit, electrice,
separatoare de cereale, râzătoare pentru legiune,
inele pentru ungere (componente ale mașinilor), cutii
de unsoare (componente ale mașinilor), pietre de
șlefuit (componente ale mașinilor), ghidaje pentru
mașini, pulverizator de vopsit, pistoale (unelte care
utilizează explozibili), ciocane (componente ale
mașinilor), ciocane pneumatice, unelte de mână,
altele decât cele acționate manual, mașini de
tuns pentru animale, mașini de tuns părul pentru
animale, echipamente de manipulare pentru încărcăre
și descărcăre, mașini de manipulare, automate
(manipulatoare), bare de suspensie (componente
ale mașinilor), grape, mașini de recoltat, troliu de
ridicat plase (pescuit), schimbătoare de căldură
(componente ale mașinilor), mașini de tivit, aparate
de spălat cu înaltă presiune, mecanisme de ridicat,
dispozitive de prindere pentru mașinile-unelte,
buncăre de alimentare (descărcare mecanică), mașini
de fabricat tocuri, războaie pentru țeserea ciorapilor,
carcase (componente ale mașinilor), dispozitive de
aprindere pentru motoarele cu combustie internă,
magneți de aprindere, incubatoare pentru ouă,
roboți (mașini), injectoare pentru motoare, aparate
de aplicare a cernelii pentru mașinile de tipărit,
motoare hidraulice, turbine hidraulice, aprinderea
magneților pentru motoare, mașini de călcat, cricuri
(mașini), motoare cu reacție, altele decât pentru
vehiculele terestre, îmbinări (componente ale
motorului), articulații universale (articulații cardanice),
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carcase pentru lagăre (componente ale mașinilor),
lagăre (componente ale mașinilor), demaroare cu
pedală pentru motociclete, aparate pentru bucătărie,
electrice, mașini de frământare, mașini de tricotat,
cuțite (componente ale mașinilor), cutite, electrice,
cuțite pentru mașinile de cosit, etichetatoare (mașini),
mașini pentru confecționat dantelă, calapoade pentru
pantofi (componente ale mașinilor), strunguri (mașini-
unelte), mașini de tuns iarba (mașini), mașini de
tăiat articolele din piele, mașini pentru prelucrarea
articolelor din piele, aparate de ridicare, lifturi (altele
decât teleschiurile), rampe de încărcare, fusuri pentru
războiul de țesut, războaie de țesut (mașini), pompe
de lubrifiere, lubrifianți (componente ale mașinilor),
mașini-unelte, matrițe utilizate la tipărire, mașini de
tocat carne (mașini), tocatoate de carne (mașini),
mașini pentru prelucrarea metalelor, aparate de
muls, mașini de frezat, război de țesut, roți de mașini,
mecanisme cu roti dintate, mașini pentru industria
textilă, colector de evacuare pentru motoare, mașini
de trefilat, mașini pentru aparatele de muls (ventuze),
mori (mașini), mori pentru uz casnic (altele decât
cele acționate manual), pietre de moară, mașini
pentru mineralizarea apei potabile, mașini pentru
exploatarea minelor, malaxoare (mașini), mașini
de amestecat, mașini de scobit, motoare, electrice,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, mașini
de formare, matrițe (componente ale mașinilor),
pavaje mobile (trotuare), captatoare și colectoare de
noroi (mașini), amortizoare pentru motoare, clești
de crestat (mașini-unelte), mașini pentru rafinarea
petrolului, mașini de tratare a minereului, mașini
de împachetare, mașini de ambalare, mașini de
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vopsit, mașini pentru prelucrarea hârtiei (tipărire),
mașini de hârtie, mașini de fabricat hârtie, mașini
de lustruit parchetul cu ceară, electrice, mașini de
decojit, râșnițe de piper, altele decât cele acționate
manual, segmenți de piston, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor),
mașini de rabotare, pluguri, brăzdare, forme de
tipar, transportoare pneumatice, tuburi transportoare
pneumatice, tuburi transportoare, mașini și aparate de
lustruit (electrice), roti ale olarilor, ciocane mecanice,
prese (mașini pentru scopuri industriale), prese
de vin, prese de netezit, mașini de presat (pentru
satinare), reductoare de presiune (componente ale
mașinilor), regulatoare de presiune (componente
ale mașinilor), supape de presiune (componente
ale mașinilor), cilindrii de tipărire, mașini de tipărit
cu utilizare pe foi de tablă, mașini de tipărit, prese
de tipar, role de tipar pentru mașini, mecanisme
de propulsie, altele decât cele pentru vehiculele
terestre, mașini de compactare, scripeți, scripeți
(componente ale mașinilor), pulverizator deșeuri,
pompe (componente ale mașinilor, motoarelor),
pompe (mașini), pompe pentru instalațiile de
încălzire, pompe de vid (mașini), poansoane pentru
mașinile de perforat, mașini de perforat, cricuri cu
cremalieră și pinion, mașini de strângere pentru
rachetele de tenis, radiatoare (de răcire) pentru
motoare, mașini pentru montarea șinelor, mașini
pentru construcția de căi ferate, greble pentru mașini
de greblat, mașini de greblat, bătătoare (mașini),
secerători, mașini de secerat și legat, mașini de
secerat și treierat, reductoare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre, aparate de bobinat, mecanice,
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tambure, mecanice, pentru furtunuri flexibile, bobine
(componente ale mașinilor), regulatoare (componente
ale mașinilor), mașini de clătit, mașini de nituit, mașini
de măturat străzile (autopropulsate), mașini pentru
realizarea drumurilor, rulmenți cu bile, laminoare,
prese de imprimat rotative, prese rotative cu abur,
portabile, pentru țesături, cilindrii compactori, tăietori
de napi (mașini), mașini pentru fabricarea cârnaților,
fierăstraie cu masă (componente ale mașinilor),
lame de fierăstrău (componente ale mașinilor),
fierăstraie (mașini), foarfeci, electrice, mașini de
sigilat pentru scopuri industriale, rulmenți cu lubrifiere
automată, separatoare, separatoare de abur/
ulei, mașini de cusut, cuplaje de arbori (mașini),
mașini de ascuțit, mașini de legat snopi, foarfeci,
electrice, aparate de lustruit pantofii, electrice,
lopeți, mecanice, mărunțitoare (mașini) pentru uz
industrial, suveici (componente ale mașinilor), site
(mașini sau componente ale mașinilor), instalații de
cernere, cernătoare, mașini de dimensionat, sanii
portcuțit (componente ale mașinilor), pluguri de
zăpadă, aparate de lipit, cu gaz, arzătoare de lipit,
cu gaz, ciocane de lipit, cu gaz, mașini de sortat
pentru industrie, semănătoare (mașini), bujii pentru
motoarele cu combustie internă, regulatoare de viteză
pentru mașini, motoare, mașini rotative, roti de tors,
mașini de filat, arcuri (componente ale mașinilor),
separatoare de tulpini (mașini), mașini de ștanțat,
suporturi pentru mașini, demarcare pentru motoare,
statoare (componente ale mașinilor), motoare cu
abur, separatoare de abur, cazane cu motor cu abur,
plăci stereotip, mașini de cusut, mașini de prelucrare
a pietrei, presetupe de etanșare (componente ale
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mașinilor), aspiratoare medicale pentru scopuri
industriale, mașini pentru fabricarea zahărului,
compresoare de supraalimentare, supraîncălzitoare,
mașini de matrițare, mese pentru mașini, tambure
pentru mașinile de brodat, robinete (componente
ale mașinilor, motoarelor), mașini de gudronate,
mașini de întindere, lancie termică (mașini), mașini de
filetat, mașini de treierat, ciocane de forjare, mașini
pentru prelucrarea tutunului, unelte (componente
ale mașinilor), convertizoare de cuplu, altele decât
cele pentru vehiculele tereste, arbori de transmisie,
alții decât cei pentru vehiculele tereste, lanțuri
de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii, altele decât cele pentru vehiculele
tereste, transmisii pentru mașini, mașini de îndreptat
(centrat), mașini de compactare a deșeurilor,
lifturi de vagoane, turbine, altele decât cele pentru
vehiculele tereste, turbocompresoare, pluguri de
îndepărtare a gazonului, timpane (componente
ale preselor de tipar), mașini de tipărit, mașini
de tipar (fotocompunere), mașini de turnat litere,
prese tipografice, mașini tipografice, accesorii
pentru aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor
și dezinfectanților, furtunuri pentru aspiratoare,
aspiratoare, supape (componente ale mașinilor),
instalații de spălat pentru vehicule, vibratoare
(mașini) pentru uz industrial, aparate de vulcanizare,
aparate de spălat, mașini de spălat, mașini de
spălat (rufe), încălzitoare de apă (componente ale
mașinilor), mașini și aparate pentru lustruirea cu
ceară (electrice), mașini de plivit, mașini de sudat,
electrice, teluri, electrice, pentru uz casnic, vinciuri,
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vânturători, mașini de prelucrat lemnul, mașini de
ambalat, mașini de spălat rufe cu stoarcere.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras,
aparate de ras, ustensile abrazive (ustensile de
mână), tesle (unelte), ustensile Agricole (acționate
manual), filiere rotunde, burghie (unelte de mână),
sule, topoare, arme de mână, pulverizatoare
insecticid (unelte de mână), bare (tăiere -), baionete,
mașini de tuns barba, burdufuri pentru șeminee
(unelte de mână), curele pentru unelte (suporturi),
cosoare, tăișuri (componente ale uneltelor de mână),
tăișuri (unelte de mână), ustensile pentru ascuțirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de mână),
cuțite (arme), foarfeci pentru margini, mașini de
găurit, bomfaiere, ne / bâte, unelte pentru împletit
(unelte de mână), fiare pentru marcare, burghie
de mână, cuțite de altoit, sfredel de mână pentru
dulgherie, foarfeci pentru vite, dălți de călăfătuit,
domuri de perforat (unelte de mână), ciocane de
abataj, aparate si instrumente pentru jupuirea
animalele măcelarilor, desfăcătoare de conserve,
neelectrice, casete pentru briciuri, unelte pentru
marcarea animalelor, aparate de asomare vitelor,
feliatoare de brânză (neelectrice), dălți, satâre (cuțite),
menghine de mână (pentru tâmplari sau arămari),
securi, fiare de ondulat, răngi, clești pentru ondulare,
pensete pentru cuticule, tacâmuri, ondulatoare
pentru gene, bare de tăiat, cutite, unelte pentru
tăiat (unelte de mână), pumnale, ustensile pentru
decantarea lichidelor (unelte de mână), aparate
de epilat, electrice și neelectrice, aparate pentru
distrugerea parazitilor de plante, cutite pentru filete
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(parti ale uneltelor de mână), săpătoare (unelte
de mână), săpătoare de șanțuri (unelte de mână),
cutitoaie, suporturi de burghie (unelte de mână),
cutite pentru pizza, neelectrice, diamante pentru
tăiat geamuri (componente ale uneltelor de mână),
burghie, aparate pentru perforarea urechilor, maiuri
pentru pământ (unelte de mână), unelte așchietoare
(unelte de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre de
polizor abrazive, ace pentru gravură, expandoare
(unelte de mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, clești de scos cuiele, cuțite
pentru potcovari, pile (instrumente), aparate de
lustruit unghiile (electrice sau neelectrice), vătraie,
harpoane pentru pescuit, plăci de păr (neelectrice),
oale de turnare (unelte de mână), cadre pentru
fierăstraiele de mână, dispozitive de cules fructele
(unelte de mână), cuțite de mărunțit (unelte de
mână), furci, ciocane (unelte de mână), unelte pentru
împâslire (unelte de mână), unelte pentru grădină
(acționate manual), sfredele (unelte de mână), fiare
de polizat, fiare de gofrare, dălți (unelte de mână),
unelte pentru altoire (unelte de mână), unelte de
gravat (unelte de mână), pietre de șlefuit (unelte
de mână), pistoale (unelte de mână), pistoale,
acționate manual, pentru extrudarea masticurilor,
melițe (unelte de mână), coase Hainault, mașini de
tuns părul de uz personal (electrice sau neelectrice),
mașini de tuns părul pentru animale (ustensile
de mână), ustensile de mână pentru ondularea
părului, neelectrice, pompe de mână, pensete pentru
îndepărtarea părului, ciocane (unelte de mână),
burghie de mână, (unelte de mana), unelte de mână,
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acționate manual, ascuțitoare cu ciocan, harpoane,
securi, săpăligi (unelte de mână), securi pentru cioplit,
burghie de perforare (componente ale uneltelor de
mână), cuțite pentru cercuri (unelte de mână), cutite
de vânătoare, dălți pentru gheață, fiare (unelte de
mână neelectrice), fierăstraie mecanice, cricuri de
ridicat, acționate manual, macete, ciocane de lemn
(ustensile de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane pentru
zidari, sape late, oteluri de ascuțit, cutite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână pentru
cizmari), foarfeci pentru gazon (ustensile de mână),
curele pentru ascuțit din piele, leviere, boxuri pentru
pumn, dispozitive de întindere a benzilor metalice
(unelte de mână), freze (unelte de mână), cutii șablon
pentru tăiere la unghi (unelte de mână), fiare pentru
rindeluire, colectoare pentru monede, mojare pentru
sfărâmare (uneltedemână), dălți pentru scobituri,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână), domuri
de găurit, unghiere (electrice sau neelectrice), pile
ac, pile de unghii, pile de unghii, electrice, clești
pentru unghii, filete cu ace, nipere, poansoane cu
numere, desfăcătoare de stridii, cuțite de paletă,
cuțite de sculptat (unelte de mână), cuțite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, sape (unelte de
mână), perforatoare tip ac, cutite de rindea, rindele,
spărgători de nuci, nu din metale prețioase, pisăloage
pentru sfărâmat, patenti, fiare de capsulare (unelte
de mână), cutite de altoit, clești de perforat (unelte
de mână), perforatoare (unelte de mână), foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, rindele de făltuit, greble
(unelte de mână), maiuri (unelte de mână), rașpele
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(unelte de mână), dispozitive cu clichet (unelte de
mână), curele de ascuțit briciul, greble pentru nisip,
lame de ras, aparate de ras, electrice sau neelectrice,
doze pentru alezor, alezoare, nituitoare (unelte de
mână), ciocane de nituit (unelte de mână), săbii, lame
de fierăstrău (componente ale uneltelor de mână),
suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie (unelte de
mână), cuțite pentru solzi, foarfeci, raclete (unelte de
mână), teci pentru săbii, unelte de răzuit (unelte de
mână), șurubelnițe, inele pentru coase, pietre pentru
coase, coase, pietre pentru șlefuit, instrumente de
ascuțit, truse de bărbierit, lame de foarfecă, foarfeci
mecanice (ustensile de mână), foarfeci, lopeți (unelte
de mână), seceri, veselă de argint (cuțite, furculițe
și linguri), instrumente și unelte pentru jupuirea
animalelor, baroase, cazmale (unelte de mână),
chei (unelte de mână), spatule (unelte de mână),
aparate și instrumente pentru sacrificarea animalelor
măcelarilor, linguri, rigle (unelte de mână), unelte de
ștanțare (unelte de mână), ciocane pentru piatră,
instrumente de șlefuit, clește de zahăr, săbii, seringi
pentru pulverizarea insecticidelor, articole pentru
masă (cuțite, furculițe și linguri), furculițe de masă,
chei tubulare, freze de înfiletare (unelte de mână),
extractoare de buruieni (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, foarfeci de tăiat crengi,
fărașe (grădinărit), fărașe de grădină, cuțite de tăiat
țevi (unelte de mână), instrumente de tăiat țevi,
pensete, tocatoare de legume, cutite pentru legume,
tocatoare pentru taietoare de legume, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru barele
de ascuțit, foarfeci mari de grădină (foarfeci).
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11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de
ventilaţie, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare,
acumulatoare de căldură, acumulatoare de aburi,
arzătoare cu acetilenă, torte cu acetilenă, generatoare
de acetilenă, aparate de aer condiţionat pentru
vehicule, aparate de aer condiţionat instalaţii de aer
condiţionat, aparate de răcire a aerului, aparate de
odorizare a aerului, uscătoare cu aer (uscătoare),
instalaţii de filtrare a aerului, aparate de ionizare
pentru tratarea aerului, aparate şi maşini de purificare
a aerului, preîncălzitoare de aer, sterilizatoare de
aer, supape de aer pentru instalaţiile de încălzire cu
abur, instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene,
arzătoare de alcool, dispozitive anti-reflexie pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii
încălzitoare pentru acvarii lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, percolator electric de cafea, arzător de
petrol, instalaţii pentru transportul cenuşei, automate,
autoclave (electrice, pentru gătit), cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie pentru
băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie, încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale, ţevi de
cazan (tuburi) pentru instalaţiile de încălzire, cazane,
altele decât componentele maşinilor, suporturi pentru
arzătoarele de gaz, aparate de prăit pâinea, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, carbon pentru lămpile cu
arc, covoare încălzite electric, dispositive anti-orbire
pentru automobile (corpuri de lampi), corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
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centralizată, candelabre, canale de fum pentru coşuri,
suflante pentru coşurile de fum, lampioane chinezeşti,
aparate de cromatografie (pentru scopuri industriale),
camere sterile (instalaţii sanitare), prăitoare de
cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de cafea,
electrice, bobine (componente ale instalaţiilor de
distilare, încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, aparate şi instalaţii de gătit, inele
pentru gătit, cutii de răcire, răcitoare pentru cuptoare,
instalaţii de răcire pentru apă, instalaţii de răcire
pentru lichide, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, instalaţii de răcire pentru
tutun, lămpi cu lumină rece, vane (încălzire), friteuze,
electrice, dispozitive de dezgheţare pentru vehicule,
aparate pentru deshidratarea deşeurilor alimentare
cuptoare dentare, aparate de dezodorizare, nu
cele pentru uz personal, lanterne, lămpi pentru
directionrea semnalelor automobilelor, instalaţii
de desalinizare, aparate de desicare, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, dozatoare de
substanţe dezinfectante pentru toalete, aparate de
dezinfectare, coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii), aparate
de uscare, aparate de uscare pentru nutreţ şi fura,
aparate şi instalaţii de uscare, evaporatoare, vase de
expansiune pentru instalaţiile de încălzire centralizată,
hote de extracţie pentru bucătării, ventilatoare (aer
condiţionat), ventilatoare (componente ale instalaţiilor
de aer condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice, filtre
pentru apa potabila, filtre pentru aerul condiţionat,
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economisator combutibil, filtre pentru apa potabilă,
şeminee (domestice), fitinguri, formate, pentru
cuptoare, atarnatoare de gas, generatoare de gaz
(instalaţii), torte, coşuri de faclă pentru utilizare în
industria petrolieră, drumuri de fum pentru cazanele
de încălzire, instalaţii de tras apa, saci pentru
picioare, încălziţi electric, încălzitoare pentru picioare
(electrice sau neelectrice), fore, portabile, fântâni,
congelatoare, brichete pentru aprinderea gazului,
aparate pentru prăirea fructelor, aparate de fumigatie,
nu cele pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cutii de cenuşă pentru cuptoare, cuptoare, altele
decât cele utilizate în laborator, brichete cu gaz,
aparate de epurare a gazelor, epuratoare de gaz
(componente ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe
gaz, boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz (altele decât componentele maşinilor),
încălzitoare, electrice, pentru biberoane, aparate
de încălzire, instalaţii de încălzire, instalaţii pentru
încălzirea apei, arzătoare germicide, lămpi germicide
pentru purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr (uscatoare), aparate de
uscare a mâinilor pentru băi, faruri pentru automobile,
cămine, instalaţii pentru sauna, regeneratoare de
căldură, schimbătoare de căldură (altele decât
componentele maşinilor), pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, încălzitoare pentru vehicule,
încălzitoare pentru fiare, incalzitoare, electrice,
pentru biberoane, aparate de incalzire, instalatii de
incalzire, instalatii pentru incalzirea apei, cazane de
încălzire, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire,
electrice, elemente de încălzire, plite de încălzire,

2008
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aparate de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
la vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne cu
încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald, fitinguri
pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle cu apă caldă,
numere luminoase pentru case, umidificatoare
pentru radiatoarele de încălzire centralizată, hidranti,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator, lămpi
de laborator, carcase pentru lămpi, lămpi pentru
ochelari, sticle pentru lămpi, reflectoare pentru
lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi electrice, lămpi,
suporturi de abajur, felinare pentru iluminat, cazane
pentru spalat, uscătoare de rufe, electrice, roci
vulcanice utilizate la grătare, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, brichete, aparate
şi instalaţii de iluminat, aparate de iluminat pentru
vehicule, lumini pentru vehicule, lumini, electrice,
pentru pomul de Crăciun, lumini pentru automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
cuptoare cu microunde (aparate de gătit), instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete pentru
ţevile de apă, lumini pentru motociclete, reactoare
nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare cu petrol, aparate
de spalare cu ulei, fântâni ornamentale, fitinguri
pentru cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, ţevi (componente ale

2009
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instalaţiilor sanitare), încălzitoare pentru farfurii,
încălzitoare de buzunar, instalaţii de polimerizare,
rezervoare de apă sub presiune, instalaţii de
procesare a combustibililor nucleari şi materialului
nuclear moderator, instalaţii de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de rafinare
pentru distilare, dulapuri frigorifice, maşini şi aparate
de refrigerare, camere de refrigerare, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare, frigidere,
accesorii de reglare pentru instalaţiile şi ţevile de apă
sau gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de siguranţă
pentru instalaţiile de apă, accesorii de reglare şi
de siguranţă pentru instalaţiile de gaz, prăjitoare,
ţepuşe pentru prăjire, frigări pentru prăjire, aparate
de prăjire, rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii de
siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
aparate şi instalaţii sanitare, instalaţii pentru sauna,
reflectoare, cabine de duş [cabinet (am.)], duşuri,
chiuvete, prize pentru corpurile de iluminat electrice,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, sobe (aparate de încălzire),
lămpi stradale, cadre structurale pentru cuptoare,
aparate de clorinare pentru piscine, aparate pentru
bronzat (solarii), robinete pentru conducte, robineti,
ventile termostatice (componente ale instalaţiilor
de încălzire), prăjitoare de tutun, lampi proiectoare,
vase de toaletă, prăjitoare de cafea, scaune de
toaletă, toalete, portabile, toalete (closete cu apă),
sterilazoare, pragiuri, încălzitoare de apa (aparate),
sobe, lanterne electrice de buzunar, tuburi luminoase

2010
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pentru iluminat, pungi sterile de unica folosinta,
cabine pentru băi turceşti, portabile, aparate de
sauna faciala (saune), lămpi cu raze ultraviolete,
nu cele pentru scopuri medicale, cratite pentru gatit
sub presiune, electrice, pisoare (obiecte sanitare),
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer
condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru vehicule
(aer condiţionat), hote de aerisire pentru laboratoare,
dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice,
vase de încălzire, lavoare pentru spălat mâinile
(componente ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru
spălat mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă, încălzitoare de apă,
instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de conducte
de apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate şi maşini
pentru purificarea apei, aparate şi instalaţii pentru
dedurizarea apei, instalaţii pentru alimentarea cu apă,
instalatii de tragere a apei, aparate de captare a apei,
instalaţii de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, aparate
electrice pentru fabricarea iaurtului.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase, produse din materiale plastice semifinite,
materiale de călăfătuire, etanşat şi izolat, tuburi
flexibile nemetalice., tuburi flexibile nemetalice,
acetat de celuloză, semiprelucrat, rășini acrilice,
semiprelucrate, benzi adezive, altele decât pentru
papetărie și pentru scopuri medicale sau de uz
casnic, bariere plutitoare anti-poluare, rășini artificiale,
semiprelucrate, azbest, pânză de azbest, învelișuri

2011
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din azbest, țesături din azbest, pâslă de azbest,
fibre de azbest, carton de azbest, hârtie de azbest,
perdele de siguranță din azbest, ecran de asbest
pentru pompieri, foi de azbest, placă de azbest,
tălpi de azbest, pungi (plicuri, săculeți) din cauciuc,
pentru ambalat, balata, garnituri din cauciuc pentru
borcane, căptușeli din scoarță pentru izolare fonică,
compozitii de cazan pentru prevenirea radiațiilor
de căldură, materiale pentru garnituri de frână,
parțial prelucrate, amortizoare de șocuri din cauciuc,
materiale izolatoare pentru cabluri, furtunuri din
pânză cauciucată, hârtie pentru condensatoarele
electrice, fibre de carbon (fibre), altele decât cele
utilizate la produsele textile, materiale de călăfătuire,
folie de celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, garnituri de ambreiaj, fitinguri,
nemetalice, pentru conductele de aer comprimat,
furtun de cuplare pentru radiatoarele de vehicule,
cabluri din cauciuc, vată de bumbac pentru etanșare
(călăfătuire), garnituri pentru cilindri, materiale
dielectrice (izolatoare), benzi de etanșare pentru
tâmplărie, ebonite (vulcanite), mulaje din ebonite
(mulaje vulcanite), fire elastice, altele decât cele
utilizate la produsele textile, ațe elastice, altele
decât cele utilizate la produsele textile, umpluturi
pentru rosturile dilatatie, căptușeli din azbest,
furtun de refulare, furnun pentru foc, copite nu de
metal, compoziții chimice pentru repararea fisurilor,
clapete de reținere din cauciuc, fibră de sticlă
pentru izolare, țesături din fibră de sticlă pentru
izolare, materiale de filtrare (spume semiprelucrate
sau folii de plastic), furtunuri flexible, nemetalice,
suporturi din spumă pentru aranjamentele florare

2012
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(produse semifinisate), folii din metal pentru izolare,
garnituri de etanșare, vată de sticlă pentru izolare,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuși izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, țesături izolatoare, lac
izolator, substanțe pentru izolarea clădirilor împotriva
umidității, vopsele izolatoare, benzi izolatoare,
tencuială izolatoare, materiale izolatoare pentru șinele
de cale ferată, materiale izolatoare pentru rețelele
electrice, materiale izolatoare, îmbinări, nemetalice,
pentru țevi, latex (cauciuc), chit, mică, în formă
brută sau semiprelucrată, lână minerală (izolator),
materiale neconductoare pentru reținerea căldurii,
materiale pentru ambalare (amortizare, umplutură)
din cauciuc sau plastic, materiale de căptușire din
cauciuc sau plastic, garnituri pentru țevi, mufe pentru
țevi, nemetalice, folii din plastic, altele decât pentru
împachetat, substanțe din plastic, semiprelucrate,
fibre din plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
compoziții pentru prevenirea radiațiilor de căldură,
materiale de ranforsare, nemetalice, pentru țevi,
inele de cauciuc, cauciuc, în formă brută sau
semiprelucrat, dopuri din cauciuc, manșoane de
cauciuc pentru protejarea componentelor mașinilor,
material din cauciuc pentru reșaparea anvelopelor
(cauciuc), compuși de etanșare pentru îmbinări, benzi
autoadezive, altele decât cele pentru papetărie și
de uz medical sau casnic, lână de zgură (izolator),
materiale de izolare fonică, dopuri din cauciuc,
cauciuc sintetic, fire din plastic pentru lipit, fire din
cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele textile,

2013
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fire din material plastic, altele decât cele utilizate
la produsele textile, supape din cauciuc sau fibră
vulcanizată (fibre), folii din vâscoză, altele decât
pentru împachetat, fibră vulcanizată (fibre), șaibe
din cauciuc sau fibră vulcanizată (fibre), furtunuri de
udat, ambalaje rezistente la apă, inele de etanșate,
compozitii pentru burlane.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare
şi bastoane, bice şi articole de şelarie, umbrele,
umbrele de soare şi bastoane, bice şi articole de
şelarie, bețe de alpinism, piei de animale, serviete
diplomat, genți de spate, pungi (plicuri, săculeți)
din piele, pentru ambalat, rucsacuri pentru alpiniști,
tolbe de vânători (accesorii de vânătoare), huse
de îmbrăcăminte pentru călătorie, plase pentru
cumpărăturij, saci de nas (pungi de hrana), curele
pentru umăr, bandoliere, centuri din piele, genți de
plajă, zăbale pentru animale (harnașament), ochelari
pentru cai (harnașament), cutii din piele sau carton
imitație de piele, cutii din fibră vulcanizată, frâie
(harnașament), căpestre, serviete, crupoane (părți din
pielea brută), etuiuri pentru carduri (portofele pentru
carduri), tocuri din piele sau carton, imitație de piele,
carcase, din piele, pentru arcurile cu foi, bice, piei de
vite, poșete din zale, nu din metale pretioase, piele
de căprioară, alta decât cea pentru curățat, curea
de bărbie, din piele, zgărzi pentru animale, huse de
protecție pentru animale, huse pentru șeile cailor, piei
finisate, sisteme de prindere pentru șei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană, huse din
piele pentru mobilă, genți pentru camping, piele din

2014
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membrana exterioară a intestinului de vițel, căpestre,
rame pentru gentile de mână, genți de mână, chingi
pentru hamuri, curele pentru hamuri, hamuri pentru
animale, cutii din piele pentru pălării, ranițe, hamuturi
pentru cai, pături pentru cai, imitație de piele, portchei
(articole din piele), piele de ied, genunchiere pentru
cai, lese din piele, cabluri de piele, lese din piele,
șnururi din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitație de piele, moleschin (imitație de piele), tocuri
pentru instrumentele muzicale, botnite, valtrapuri
pentru șeile cailor, umbrele de soare, portofele,
poșete, hățuri, șei de călărie, oblâncuri de șa, șelărie,
ghiozdane școlare, sacoșe de cumpărături, rucsac
cu chingi pentru transportul bebelușilor, trăgători
pentru scărițe, părți din cauciuc pentru scărițe, curele
pentru echipamentul soldaților, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de geamantan,
geamantane, fitinguri de fier, intestin pentru carnati,
răsucire de piele, invelitoare din piei (blanuri), genți,
nu din metale pretioase, genți de scule, goale,
pieptare (harnașament), cufere de voiaj, genți de
voiaj, seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă, cufere (bagaje), inele pentru umbrele,
arcuri pentru umbrele de ploaie sau de soare, bețe
de umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genți de cosmetice,
nedotate, bastoane (de mers), bastoane cu scaun,
mânere pentru bastoane, sacoșe de cumpărături cu
roți, cravașe.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,

2015
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monumente nemetalice., coloane publicitare
(nemetalice), alabastru, sticlă alabastru , corniere,
nemetalice, acvarii (structuri), pietriş pentru acvarii,
nisip pentru acvarii, umbrare (structuri), piatră
artificială, azbociment, mortar de azbest, asfalt,
pavaj de asflat, voliere (structuri), nemetalice,
bagasă aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), balustrade, nemetalice, balize
nemetalice, neluminoase, grinzi, nemetalice,
instalaţii pentru parcarea bicicletelor, nemetalice,
lianţi pentru fabricarea brichetelor, material liant
pentru repararea drumurilor, fântâni pentru păsări
(structuri, nemetalice), bitum, carton bitumat pentru
construcţii, produse bituminoase pentru construcţii,
învelişuri bituminoase pentru acoperişuri, ramificaţii
pentru ţevi, nemetalice, cărămizi, cherestea pentru
construcţii, hârtie pentru construcţii, sticlă pentru
construcţii, piatră pentru construcţii, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, pluta (comprimata), construcţii,
nemetalice, construcţii, transportabile, nemetalice,
cripte funerare, nemetalice, busturi din piatră,
beton sau marmură, cabane, nemetalice, chesoane
pentru lucrări de construcţie subactivatice, marnă
calcaroasă, ferestre batante, nemetalice, lemn
pentru butoaie, plafoane, nemetalice, ciment,
plăci de ciment, stâlpi din ciment, ciment pentru
cuptoare, ciment pentru furnale, cretă brută, cuşti
pentru găini, nemetalice, capace pentru coşul
de fum, nemetalice, tuburi pentru coşul de fum,
nemetalice, canale pentru coşul de fum, nemetalice,
coşuri de furni (nemetalice), argilă, balast de zgură,
gudron de cărbune, materiale pentru construcţia

2016
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şi îmbrăcarea drumurilor, tencuieli (materiale de
construcţii), beton, elemente de construcţie din
beton, cornişe, nemetalice, parapete de protecţie,
nemetalice, pentru drumuri, trambuline pentru sărituri,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice, rame de uşi, nemetalice, uşi,
nemetalice, ţevi de scurgere, nemetalice, sifoane
de scurgere (supape), nu din metal, conducte,
nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de aer
condiţionat, pământ pentru cărămizi, colibe, pâslă
pentru construcţii, garduri, nemetalice, figurine
(statui) din piatră, ciment sau marmură, şamotă
de foc, argilă refractară, mantale pentru şeminee,
tencuieli pe bază de ciment ignifuge, indicatoare cu
lumină intermitentă, nemetalice, pentru construcţii,
pontoane plutitoare, nemetalice, pentru acostarea
ambarcaţiunilor, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, uşi pliante, nemetalice, matriţe
de turnătorie, nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, şipci de montaj din lemn, porţi, nemetalice,
geotextile, granule de sticlă pentru marcare rutieră,
granit, plăci pentru morminte, nemetalice, pietriş,
pietre de mormânt, cadre pentru sere, nemetalice,
sere, transportabile, nemetalice, jgheaburi pentru
burlane, nemetalice, gips, coame pentru acoperişuri,
colibe, plase împotriva insectelor, nemetalice, sticlă
izolantă pentru construcţii, jaluzele, nemetalice, grinzi,
nemetalice, şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice,
elemente de prelungire, nemetalice, pentru coşurile
de fum, cutii poştale din zidărie, var, piatră de var,
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, buiandrugi,
nemetalici, macadam, ciment magnezian, capace
pentru gurile de canal, nemetalice, cherestea

2017
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prelucrată, marmură, catarge (poli), nemetalice,
plăcuţe memoriale, nemetalice, monumente,
nemetalice, bolarzi de acostare, nemetalici, mortar
pentru construcţii , mozaic pentru construcţii, lemn
presat, mulaje, nemetalice, pentru cornişe, mulaje,
nemetalice, pentru construcţii, semne neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, olivină pentru construcţii,
jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile, cabine
pentru pulverizarea vopselei, nemetalice, stâlpi
de gard, nemetalici, uluci de gard, nemetalici,
carton pentru construcţii, scânduri de parchet,
pardoseală din parchet, paravane, nemetalice, pavele
luminoase, pavele, nemetalice, plăci de pavare,
nemetalice, ţevi de presiune (nemetalice), cornişe,
cocini, piloţi, nemetalici, smoală, scânduri (lemn
pentru construcţii), ipsos, sticlă în plăci (geamuri),
pentru construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, verande, pentru constructii, stâlpi, nemetalici,
pentru liniile electrice, stâlpi, nemetalici, argilă
pentru olari, proptele, nemetalice, cuarţ, traverse
de cale ferată, nemetalice, legături de cale ferată,
nemetalice, stuf, pentru construcţii, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, plăci şi benzi
din material sintetic pentru marcarea drumurilor,
materiale pentru îmbrăcarea drumurilor, indicatoare
rutiere, neluminoase şi nemecanice, nemetalice,
platforme pentru lansarea rachetelor, nemetalice,
jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice, acoperişuri
intermitente, nemetalice, învelitori pentru acoperişuri,
nemetalice, ardezie pentru acoperişuri, sindrila, ţigle,
nemetalice, învelitori pentru acoperiş, nemetalice,
moloz, sticlă de siguranţă, nisip (cu excepţia
nisipului pentru turnătorie), gresie pentru construcţii,
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pipe din piatră de nisip, cherestea, eşafodaje,
nemetalice, rigle (lemn ecarisat), (tâmplărie),
şisturi, cofraje, nemetalice, pentru beton, cofraje,
nemetalice, panouri de semnalizare, neluminoase
şi nemecanice, nemetalice, siliciu (cuarţ), pervaze,
nemetalice, silozuri, nemetalice, nisip cuarţos,
patinoare (structure), nemetalice, zgură (materiale
de construcţii), piatră de zgură, ardezie, pulbere
de ardezie, grajduri, geamuri din sticlă colorată,
trepte (scări), nemetalice, scări, nemetalice, statui
din piatră, ciment sau marmură, piatră, montanţi
(componente ale scărilor), nemetalice, piscine
(structure, nemetalice), rezervoare din zidărie,
smoală, benzi cu smoală, pentru construcţii,
stâlpi de telegraf, nemetalici, cabine telefonice,
nemetalice, posture telegrafice, nemetalice, teracotă,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, împrejmuiri
pentru morminte sau cavouri, nemetalice, cavouri,
nemetalice, cavouri (monumente), nemetalice, stele
funerare, nemetalice, tuf, lemn de furnir, placare
cu vinii, lambriuri, nemetalice, placări pentru pereţi,
nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, valve pentru
ţevile de apă, nu din metal sau plastic, ţevi de apă,
nemetalice, geamuri din sticlă (cu exceptia celor
pentru geamurile vehiculelor), geamuri din sticlă,
pentru construcţii, cadre de ferestre, nemetalice,
ferestre, nemetalice, lemn, semiprelucrat, lemn pentru
fabricarea ustensilelor casnice, pavaje din lemn,
furnire din lemn, panouri din lemn, plăci din fibre din
lemn, pentru construcţii, lucrări de zidărie din piatră,
lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură, xilolit.
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20 - Mobile, oglinzi, rame, produse necuprinse în
alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită, corn,
os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale
sau din materiale plastice, produse necuprinse
în alte clase din lemn, plută, trestie, stuf, rachită,
corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambra,
sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice, pneumatice,
nu cele pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu
cele pentru scopuri medicale, perne de aer, nu cele
pentru scopuri medicale, ambră galbenă, bare de
chihlimbar, plăci de chihlimbar, copite de animale,
coarne de animale, animale împăiate, coarne de
cerb, fotolii, lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, faguri artificiali pentru stupi, sacuri de
dormit pentru camping, coșuri de pâine pentru brutari,
perdele din bambus, butoaie, nemetalice, coșuri,
nemetalice, coșuri pentru copii, perdele decorative
din mărgele, fitinguri pentru pat, nemetalice, gheare
de animale, mâner de matura, nu din metal, bambus,
rotile pentru pat, nemetalice, somiere, articole pentru
pat (cu excepția lenjeriei), paturi pentru animalele
de gospodărie, paturi, schelete de paturi (din lemn),
stupi, fundație pentru stupi, bănci (mobilă), bănci
de lucru, șuruburi de fixare, nemetalice, pentru
cabluri, lazi, nemetalice, cufere din lemn sau platic,
perne de sprijin, bolturi, nemetalice, suporturi pentru
cărți (mobilă), suporturi pentru sticle, capse pentru
sticle, nemetalice, capace pentru sticle, nemetalice,
cutii din lemn pentru sticle, monturi pentru perii,
busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic, tâmplărie
artistică, suporturi pentru butoaie, nemetalice, cercuri
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pentru butoaie, nemetalice, butoaie din lemn pentru
decantarea vinului, butoaie, nemetalice, șezlonguri,
comode, cutii pentru jucării, butuci pentrii tăiat
(mese), clipsuri pentru cabluri si tevi din plastic,
capace, nemetalice, pentru containere, cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agățători pentru haine,
cârlige de agățat, nemetalice, cuiere, fitinguri pentru
sicrie, nemetalice, sicrie, canistre, nemetalice, pentru
combustibil lichid, containere, nemetalice (depozitare,
transport), corali, dopuri de plută pentru sticle, dopuri,
dopuri de plută, fildeș vegetal, portmantouri, tejghele
(mese), huse pentru îmbrăcăminte (garderobă),
lădite, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil, călăreți
pentru prinderea perdelei de șină, șine pentru
perdele, galerii pentru perdele, cârlige pentru perdele,
cordoane pentru draperii, perne, șezlonguri de punte,
decorațiuni din plastic pentru produsele alimentare,
birouri (mobile), cărucioare de servit cina (mobilă),
aviziere, suporturi de prezentare, divane, cuști
pentru câini, fitinguri de uși, nemetalice, uși pentru
mobilă, dibluri, nemetalice, mese de proiectare,
sifoane de scurgere (supape) din plastic, mese de
toaletă, borduri din plastic pentru mobilă, gherghefuri,
ventilatoare pentru uz, neelectrice, figurine (statuete)
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, dulapuri pentru
dosare, coșuri de pescuit, containere plutitoare,
nemetalice, socluri pentru ghivecele de flori, suporturi
pentru flori (mobilă), suporturi pentru furaje, urne
funerare, mobilă, fitinguri pentru mobilă, nemetalice,
mobilă din metal, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobile, elemente despărțitoare din lemn
pentru mobilă, rotile pentru mobilă, nemetalice, rafturi
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de mobilă, huse pentru îmbrăcăminte (depozitare),
suporturi pentru arme, scaune de frizerie, coșnițe
(coșuri), paleți de manipulare, nemetalici, suporturi
pentru pălării, tetiere (mobilă), scaune înalte pentru
bebeluși, balamale, nemetalice, faguri de miere,
corn, neprelucrat sau semiprelucrat, paturi de spital,
numere pentru case, nemetalice, neluminoase, paturi
hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale, brățări
de identificare, nemetalice, pentru spital, dulapuri
de cartotecă (mobilă), jaluzele interioare (mobilă),
premergătoare, obiecte publicitare gonflabile, fildeș,
neprelucrat sau semiprelucrat, cuști pentru animalele
de gospodărie, panouri de agățat cheile, scări din
lemn sau plastic, zăvoare, nemetalice, pupitre,
cutii de scrisori, nu din metal sau zidărie, rafturi de
bibliotecă, paleți de încărcare, nemetalici, gabarite
de încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale
ferată (vagoane), dulapuri individuale, încuietori,
nemetalice, pentru vehicule, încuietori (altele decât
cele electrice), nemetalice, rafturi pentru reviste,
mese pentru masaj, covorașe, detașabile, pentru
chiuvete, saltele, dulapuri pentru depozitarea
cărnii, nu din metal, dulapuri pentru medicamente,
spumă de mare, plăci de oglindă, oglinzi (lupe),
scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru
pasageri, elemente mobile (decoratiuni), geamanduri
de legare, nemetalice, sidef, neprelucrat sau
semiprelucrat, mulaje pentru ramele de tablouri,
ecusoane, nemetalice, căsuțe pentru animalele de
gospodărie, căsuțe, standuri pentru ziare, plăcuțe
de înmatriculare, nemetalice, piulițe, nemetalice,
mobilă de birou, scoici de stridii, containere pentru
ambalare din plastic, perne pentru animalele de
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companie, rame pentru tablouri, colțare pentru ramele
de tablouri, perne, placarde din lemn sau plastic,
paie împletite, cu excepția rogojinelor, cartele din
plastic, nu cele codate, rafturi pentru farfurii, țarcuri
de joacă pentru bebeluși, dopuri, nemetalice, dopuri
(dibluri), nemetalice, piloni, nemetalici, scripeți din
plastic pentru jaluzele, rafturi (mobilă), ratan, stuf
(materiale împletite), bobine de lemn pentru fire
textile, mătase, cordoane, tambure, nemetalice,
nemecanice, pentru furtunuri flexibile, rezervoare,
nu din metal și nici din zidărie, nituri, nemetalice,
capre de tăiat lemne, mobilier școlar, suporturi
pentru ascuțit ghearele, pentru pisici, paravane de
incendiu (casnice)/aparate de incendiu, mânere
nemetalice pentru cutite, mânere nemetalice, ecrane
de protecție (mobilă), șuruburi, nemetalice, capace
de etanșare, nemetalice, scaune, scaune din metal,
rame de lemn pentru stupi, banchete, scoici, rafturi
pentru dulapurile de registratură (mobila), rafturi
pentru depozitare, cobilițe (juguri), vitrine (mobilă),
bufeturi, plăci cu denumiri de firme din lemn sau
plastic, sticlă argintată (oglinzi), jaluzele interioare
lamelare, canapele, tije pentru scari, araci, pentru
plante sau arbori, figuri de ceara, birouri de lucrat
în picioare, suporturi pentru mașinile de calculat,
suporturi costume, statui din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, doage de lemn, trepte (scări), nemetalice,
taburete, saltele din paie, cutie de bijuterii din material
nepretios, împletituri din paie, borduri din paie,
placi decorative pentru pereți, nu din material textile
(mobila), păsări împăiate, blaturi de mese, mese,
panouri nemetalice, paie de băut, mese din metal,
manechine pentru croitorese, cepuri, nemetalice,
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pentru butoaie, cărucioare de servit ceaiul, țăruși
pentru corturi, nemetalici, carapace de broască
țestoasă, dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice,
paleți de transport, nemetalici, tăvi, nemetalice,
capre de lucru (mobilă), cărucioare (mobilă), mese
pentru calculatoare (mobilă), cuve, nemetalice, pentru
amestecare mortarului, mese de scris, suporturi
pentru umbrele, supape, nemetalice, altele decât
componentele mașinilor, cazane, nemetalice, bancuri
de menghină, nu din metal, suporturi pentru lavoare
(mobilă), valve din plastic pentru țevile de apă, os
de balenă, prelucrat sau semiprelucrat, împletituri,
clopoței de vânt (decorațiuni), tambure de înfășurare,
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile,
fitinguri pentru ferestre, nemetalice, stâlpi de steag,
panglică de lemn, jaluzele interioare din lemn țesut,
mese de scris.
21 - Ustensile şi recipiente pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale pentru
perii, materiale pentru întreţinerea curăţeniei, bureţi
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată, sticlărie,
porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase., bureți
abrazivi pentru bucătărie, bureți abrazivi pentru
curățarea pielii, dozatoare de aerosoli, nu cele pentru
scopuri medicale, autoclave, neelectrice (pentru
gătit), cădițe pentru bebeluși (portabile), mixer manual
(agitatoare de cocktailuri), bazine (recipiente), coșuri
ru uz casnic, nu din metale pretioase, linguri de gătit
(ustensile de gătit), bătătoare, neelectrice, halbe de
bere, scăldători pentru păsări, colivii, amestecătoare,
neelectrice, pentru uz casnic, trăgătoare de cizme,
desfăcătoare de sticle, electrice și neeteetrice, sticle,
boluri (bazine), cutii din metal, pentru distribuirea
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prosoapelor din hârtie, cutii de sticlă, coșuri de pâine
(de uz casnic), perii pentru animale (perii), tocătoare
pentru pâine, cutii pentru pâine, mături, articole de
periat, materiale pentru fabricarea periilor, perii,
perii pentru încălțăminte, perii electrice (cu excepția
componentelor mașinilor), perii pentru curățarea
rezervoarelor și containerelor, găleți, găleți realizate
din împletituri, busturi din porțelan, teracotă sau sticlă,
untiere, capace pentru untiere, cârlige pentru nasturi,
servire (tăvi), nu din metale pretioase, cuști pentru
animalele de gospodărie, forme de prăjituri (forme),
candelabre (sfeșnice), nu din metale pretioase, inele
pentru lumânări, nu din metale pretioase, stingătoare
pentru lumânări, nu din metale pretioase, cutii de
bomboane, nu din metale pretioase, bătătoare de
covoare (ustensile de mână), mături mecanice pentru
covoare, ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale
de noapte, piele de căprioară pentru curățat, capace
pentru platourile de brânzeturi, ornamente chinezești,
bețișoare pentru mâncat, site de strecurat (ustensile
de uz casnic), instrumente de curățare, acționate
manual, câlți pentru curățat, clapete de închidere
pentru capacele borcanelor, mâner din porțelan de
usa, cârpe pentru spălarea pardoselilor, cuie de
rufe, ace de rufe, intinzătoare pentru îmbrăcăminte,
cârpe de curățare, cârpe imbibate cu detergent,
suporturi de pahare, nu din hârtie sau material textil,
amestecătoare pentru cocktailuri, scuturi de cărbune,
râșnițe de cafea, acționate manual, servicii de cafea,
nu din metale pretioase, butoane de porțelan, filtre
de cafea, neelectrice, aparate pentru indepartarea
mucegaiului (neelectrice), cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, nu din metale
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pretioase, huse pentru piepteni, piepteni pentru
animale, piepteni, piepteni electrici, pungi pentru ornat
pentru cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie (exceptand
metalele pertioase), forme pentru copt (forme), forme
pentru fursecuri (biscuiți), borcane pentru fursecuri,
seturi de oale pentru gătit, țepușe metalice pentru
gătit, oale de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice,
tirbușoane, ustensile cosmetice, deșeuri din bumbac
pentru curățat, seturi de recipiente pentru ulei și oțet,
nu din metale pretioase, recipiente, nu din metale
pretioase, tăvi pentru firimituri, cristal (sticlărie),
cesti, nu din metale pretioase, pahare din hârtie
sau plastic, tesale, tocătoare pentru bucătărie,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene, aparate de
odorizare de uz personal, capace pentru farfurii,
veselă, nu din metale pretioase, perii pentru spălarea
veselei, jgheaburi pentru băut, vase de băut, coame
de băut, sticle de băut, pahare de băut, suporturi
pentru uscarea rufelor, coșuri de gunoi, ștergătoare
de praf, neelectrice, cârpe de șters praful (pânze),
vase de lut, cratițe din lut, suporturi pentru ouă, sticlă
emailată, fructiere, nu din metale pretioase, perii
pentru sprâncene, pămatufuri pentru șters praful,
hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea utilizată
la izolații sau la produsele textile, fire din fibră de
sticlă, altele decât cele utilizate la produsele textile,
figurine (statuete) din porțelan, teracotă sau sticlă,
dispozitiv de răcire a alimentelor, care contin fluide
schimbatoare de caldura, pentru scopuri casnice,
sticle, nu din metale pretioase, suporturi pentru
plăcile de păr, ață dentară, ghivece de flori, invelitori
pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie, pliciuri
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pentru insectele zburătoare (capcane sau tiluri),
cupe pentru fructe, prese pentru fructe, neelectrice,
pentru uz casnic, tigăi pentru prăjit, pâlnii, ustensile
pentru șters praful de pe mobilă, siliciu topit (produs
semiprelucrat), nu cel utilizat în construcții, mănuși
de grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente), butelci din
sticlă (recipiente), borcane din sticlă (damigene),
dopuri din sticlă, boluri de sticla, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei pentru
construcții), vată din sticlă, nu cea utilizată la izolatii,
sticlă cu conductori electrici fini încorporați, sticlă
pentru geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat),
pahare (recipiente), întinzătoare pentru mănuși,
mănuși pentru uz casnic, vase pentru lipici, râzători
(ustensile pentru bucătărie), suporturi grătare,
grătare (ustensile de gătit), perii pentru păr, recipiente
termoizolante pentru băuturi, recipiente termoizolante,
încălzitoare pentru biberoane, neelectrice, suporturi
pentru flori și plante (aranjamente florale), perii pentru
cai, vase pentru păstrat mâncarea caldă (neîncălzite
electric), forme pentru cuburile de gheață (forme),
frapiere de gheață, terarii de interior (cultivarea
plantelor), capcane pentru insecte, sticle sub vid,
huse pentru masa de călcat, formate, mese de
călcat, pungi izotermice, ulcioare, nu din metale
pretioase, fierbătoare, neelectrice, aparate de tocat
pentru bucătărie, neelectrice, recipiente pentru
bucătărie, nu din metale pretioase, ustensile de
bucătărie, nu din metale pretioase, suporturi de
cuțite pentru masă, perii pentru abajururi, pieptăți
cu dinți rari pentru păr, măsuțe, seturi pentru lichior,
tăvițe pentru necesitățile animalelor de companie,
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cutii pentru gustări, majolică, mansiere pentru
animale, troace pentru animale, suporturi pentru
meniuri, cutii pentru mizerie, râșnițe pentru uz casnic,
acționate manual, linguri de amestecare (ustensile de
bucătărie), mopuri, mozaicuri din sticlă, nu cele pentru
construcții, forme (ustensile de bucătărie), capcane
pentru șoareci, căni, nu din metale pretioase, perii
pentru unghii, inele pentru șervețelele de masa, nu
din metale pretioase, cuiburi cu ouă artificiale, mașini
de tăiței (acționate manual), duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori, sticlă de opal, sticlă
de opalină, sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuțite
pentru patiserie, râșnițe de piper, acționate manual,
pipernițe, nu din metale pretioase, arzătoare pentru
parfumuri, pulverizatoare de parfum, atomizoare
pentru parfumuri, coșuri dotate pentru picnic (inclusiv
vesela), palete pentru plăcinte, pușculițe în formă
de purcel, nu din metal, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului), plăci de sticlă (material brut),
farfurii de protecție pentru ca laptele să nu dea în
foc, pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate și mașini de lustruire, pentru uz
casnic, neelectrice, materiale de lustruire (pentru
strălucire), cu excepția preparatelor, hârtiei și pietrei,
mănuși de lustruire, articole din porțelan, cutii de
răcire portabile, neelectrice, capace de oale, vase,
produse de olărie, inele pentru păsările de curte,
duze, bureți pentru pudră, pudriere compacte, nu
din metale pretioase, praf de sticlă pentru decorare,
capcane pentru șobolani, sticle frigorifice, inele pentru
păsări, sucitoare (intern), boluri de salată, nu din
metale pretioase, solnite, nu din metale pretioase,
bureti de metal pentru cratite, farfurioare, linguri-cupe
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(vesela), servicii (veselă), nu din metale pretioase,
perii pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit, șanuri pentru pantofi (întinzătoare), limbi
de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz casnic),
strecurători (ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri
de firme din porțelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, absorbante de fum pentru uz
casnic, cutii de săpun, dozatoare de săpun, boluri
pentru săpun, roluri pentru supă, nu din metale
pretioase, spatula (ustensile de bucătărie), seturi de
condimente, suporturi pentru bureți, bureți pentru
uz casnic, stropitori, statui din porțelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oțel pentru curățare,
cratițe, strecurători pentru uz casnic, zaharnițe, nu
din metale pretioase, seringi pentru udarea florilor și
plantelor, suporturi pentru șervețele de masa, nu din
metale pretioase, farfurii pentru masă, nu din metale
pretioase, articole de masă, altele decât cuțitele,
furculițele și lingurile, nu din metale pretioase, halbe,
nu din metale pretioase, perii de smolit, cu coadă
lungă, cutii pentru ceaiuri, nu din metale pretioase,
servicii de ceai, nu din metale pretioase, infuzoare
de ceai, nu din metale pretioase, strecurători de ceai,
nu din metale pretioase, ceainice, nu din metale
pretioase, recipiente termoizolante pentru alimente,
prese pentru cravate, perii de toaletă, truse de voiaj,
dozatoare pentru hârtia de toaletă, bureți pentru
toaletă, ustensile pentru toaletă, periuțe de dinți,
periuțe de dinți, electrice, suporturi pentru scobitori,
nu din metale pretioase, scobitori, tăvi din hârtie,
pentru uz casnic, tăvi pentru uz casnic, nu din metale
pretioase, suporturi pentru vasele fierbinți (ustensile
pentru masă), prese pentru pantaloni, ustensile
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pentru uz casnic, nu din metale pretioase, vaze, nu
din metale pretioase, farfurii pentru legume, vase din
metal pentru gheață și băuturi cu gheață, fibre de
sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele, neelectrice,
scânduri pentru spălare, ligheane, aparat cu jet de
apă pentru curățarea dinților și a gingiilor, dispozitive
de udare, dispozitive de stropit, stropitori, aparate
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi,
teluri, neelectrice, pentru uz casnic, deșeuri de lână
pentru curățare, lucrări de artă din porțelan, teracotă
sau sticlă.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci,
materiale de umplutură, materiale textile fibroase
brute., Păr de animale, corturi, copertine din materiale
sintetice, copertine din materiale textile, pungi (plicuri,
săculeţi) din material textil, pentru ambalat, saci
din plasă pentru spălarea rufelor, saci poştali, genti
(saci) pentru transportul şi depozitarea materialelor
în vrac, benzi din cânepă, benzi pentru împachetare
sau legare, nemetalice, pene pentru pilote, benzi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor, aţă
de legare, nemetalică, pentru uz agricol, cabluri,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor, pânze
de gudron, cabluri, nemetalice, păr de cămilă, frânghii
pentru tractarea maşinii, fibre de carbon (fibre) pentru
utilizare la produsele textile, lână cardată, fibră
din nucă de cocos (fibra), coconi, lână pieptănată,
cabluri pentru atârnarea tablourilor, bumbac brut,
câlti de bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj, puf
(pene), puf de eider, iarbă esparto, pene pentru
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capitonare, materiale textile fibroase brute, garnituri
fibroase pentru nave, plase de pescuit, lână organică,
smocuri (umplutură), fibre de sticlă (fibre) pentru
utilizare la produsele textile, ierburi pentru capitonare,
hamace, cânepă, păr de cal, iută, capoc, benzi cu
bride pentru jaluzelele veneţiene, liber, pânză brută
de in (in), puf de bumbac, plase de camuflaj, plase,
năvoade, materiale pentru ambalare (amortizare,
umplutură), nu din cauciuc sau plastic, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, materiale de
căptuşire, nu din cauciuc sau plastic, fibre de plastic
(fibre) pentru utilizare la produsele textile, rafie, fibră
de ramie, scări de frânghie, frânghii, nemetalice,
frânghii, vele, pânze pentru ski sailing, snururi de
cercevele, rumeguş, fire din deşeuri de mătase
(deşeuri de mătase brută), alge marine pentru
umpluturi, sfori pentru legat snopi, mătase brută,
ghemotoace de mătase, sisal, chingi, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, laturi (plase),
paie pentru capitonare, sfori, benzi pentru legat via,
prelate, fibre textile (fibre), fire, nemetalice, pentru
împachetare sau legare, câlti, sfori din hârtie sfori
pentru plase, lână pentru capitonare (umplutură),
prelate pentru vehicule (neformate), fibre de sticlă din
siliciu pentru produse textile, vată pentru filtrare, vată
pentru capitonare şi de umplutură, capete de ceară,
sfoară pentru bici, aşchii de lemn, par, lână de lemn,
smocuri de lână, lână tratată sau brută, benzi pentru
impachetare.
24 - Tesături şi articole textile necuprinse în alte
clase, cuverturi de pat şi feţe de masă., cuverturi
de pat şi feţe de masă, tesături adezive care se
aplică utilizând căldura, pânză, impermeabilă la
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gaze, pentru baloanele de zbor, banere, textile pentru
baie (exceptând îmbrăcămintea), pături pentru pat,
invelitori pentru pat, huse pentru pat, huse pentru
pat din hârtie, lenjerie de pat, pânză pentru masa
de biliard, țesătură pentru site, brocart, vatir, pânză,
stambă, țesătură de stambă imprimată, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză de tifon,
țesături sub formă de șnur, șeviot (țesătură), țesătură,
suporturi de pahare (textile de masa), pânze de
bumbac, huse din material textil pentru mobilă, huse
din plastic pentru mobilă, huse din pânză formate
pentru capacul de toaletă (tesatura), huse pentru
pernele de divan, huse detașabile pentru mobilă,
crep (țesătură), crepon, suporturi pentru draperii din
material textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, scutece din pânză, perdele pentru uși, stofă,
plăpumi de puf (cuverturi de pat), material elastic
tesut, pânză imprimată pentru broderie, țesătură din
esparto, pânză, pânză pentru încălțăminte, pânză
care imită pielea animalelor, pânze pentru utilizare
la produsele textile, prosoape de față din material
textil, fetru, țesături din fibră de sticlă pentru uz pentru
utilizare la produsele textile, materiale textile de
filtrare, steaguri (nu din hartie), flanel (țesătură),
flanel (sanitar), molton (pânză), finet, tifon (panza),
panze de sticle (prosoape), pânză cauciucată, alta
decât cea pentru papetărie, țesătură din păr (pânză
de sac), batiste din material textil, căptușeli pentru
pălării, din material textil, dintr-o bucată, țesătură
de cânepă, pânză de cânepă, lenjerie de uz casnic,
jerseu (panza), pânză de iută, țesătură tricotată,
etichete (panza), pânze pentru lenjerii, țesături
pentru lenjeria de corp, țesătură de căptușeală

2032



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

pentru încălțăminte, căptușeli (textile), cârpe pentru
demachiere (panza), marabu (țesătură), material
textil, huse pentru saltele, mănuși de baie, moleschin
(țesătură), plase de țânțari, șervețele de masă din
material textil, perdele cu aspect de plasă, materiale
textile nețesute, mușama (utilizată ca față de masa),
dosuri de perne, fețe de perne, suporturi pentru
farfurie, materiale plastice (înlocuitoare de țesături),
pături imprimate din material textil, țesătură de ramie,
țesătură de mătase artificială, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), traverse de masă, cearșafuri
(textile), perdele de duș din material textil sau plastic,
giulgiuri, mătase (țesătură), țesături de mătase pentru
imprimarea de modele, saci de dormit (cearsafuri),
fețe de masa (nu din hârtie), garnituri de masa (nu
din hârtie), protecții pentru masa (nu din hartie),
tafta (țesătură), tapiserie (carpete agățate pe pereți),
din material textil, față (lenjerie), fețe (huse pentru
saltele), prosoape din material textil, împletitură
(țesătură), tul, țesături pentru tapițerie, catifea, pânză
de lână, țesătură de lână, zefir (țesătură).
26 - Dantele şi broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.,
flori artificiale, flori artificiale, fructe artificiale,
ghirlande artificiale, insigne ornamentale (nasturi),
insigne pentru purtare, nu din metale prețioase,
fermoare pentru genți, benzi elastice pentru
susținerea mânecilor, elastice de păr, agrafe de păr
(clame de păr), bărbi false, cleme pentru curele, ace
pentru mașina de cusut, pene de păsări (accesorii
de îmbrăcăminte), închizători pentru bluze, ace de
năvădit, funde pentru păr, cutii de ace, nu din metale
pretioase, cutii de cusut, închizători pentru bretele,
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șnururi (tesaturi), broșe (accesorii de îmbrăcăminte),
catarame (accesorii de îmbrăcăminte), nasturi,
catarame pentru pantofi, fanoane pentru corsete,
truse de ace, nu din metale pretioase, găitane
(pasmanterie), borduri pentru îmbrăcăminte,
ocheți pentru îmbrăcăminte, închizători pentru
îmbrăcăminte, pernuțe de umeri pentru îmbrăcăminte,
suporturi pentru gulere, numere de concurs, cordoane
pentru îmbrăcăminte, cordoane pentru ornamente,
copci pentru corsete, materiale pentru tinerea calda a
ceaiului, ace de croșetat, bigudiuri de par neelectice
(altele decât instrumentele de mână), benzi pentru
rejansele de draperii, perne pentru ace, perne
pentru acele cu gămălie, cleme de pantaloni pentru
cicliști, forme pentru cârpit, ace de stopat, petice
termoadezive pentru decorarea articolelor textile
(mercerie), dantelă pentru borduri, panglici elastice,
broderie, fir metalic pentru broderie, ocheți pentru
pantofi, păr fals, tivuri false, mustăti false, închizători
de pantofi, închizători cu fermoar, pene (accesorii de
îmbrăcăminte), festoane (broderie), volane pentru
fuste, coronițe din flori artificiale, volănașe pentru
îmbrăcăminte, volănașe (dantelărie), franjuri, broderie
cu fir de aur, mercerie (articole necesare în croitorie),
cu excepția ațelor, căști pentru vopsirea părului,
hârtie pentru ondularea părului, ace pentru ondularea
părului, agrafe de păr (ace de păr), plase pentru păr,
articole decorative pentru păr, ace de păr, șuvițe
împletite meșe de păr, ornamente pentru pălării (nu
din metale pretioase), plasturi adezivi termici pentru
reparare articole textile, benzi de prindere cu scai
și puf, copci (mercerie), croșete pentru carpete,
cârlige pentru pantofi, andrele, tunderea dantelelor,

2034



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

ornamente din dantelă, șireturi pentru pantofi, șireturi
de lână, litere pentru marcarea lenjeriilor, numerale
pentru marcarea lenjeriilor, numere sau litere pentru
marcarea lenjeriilor, paiete strălucitoare, ace, ace
pentru mașinile de pieptănat lâna, ace de cizmărie,
ornamente pentru pantofi (nu din metale pretioase),
beteala (ornamente vestimentare), pene de struț
(accesorii de îmbrăcăminte), picou (margine de
dantelă), ace cu gămălie, altele decât bijuteriile,
panglici pentru premii, hățuri pentru îndrumarea
copiilor, panglici de mercerie, rozete (mercerie),
ace pentru pielărie, ace de cusut, degetare pentru
cusut, ace pentru confecționarea plaselor de pescuit,
broderie cu fir de argint, capse, paiete pentru
îmbrăcăminte, ciucuri (mercerie), moțuri (pompoane),
calote din păr, ornamente pentru îmbrăcăminte,
peruci.
27 - Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapet., tapet,
cu excepţia celor din materiale textile, gazon
artificial, covoare pentru automobile, covorașe
de baie, substrat de covor, carpete, învelitori de
pardoseală, covorașe de intrare, covoare pentru
gimnastică, saltele pentru gimnastică, carpete agățate
pe pereți, nu din material textil, linoleum, preșuri,
covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de schi,
covoare antiderapante, covoare din stuf, învelitori de
pardoseală din vinil, tapet.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase, ornamente pentru
pomul de Crăciun., ornamente pentru pomul de
Crăciun, pistoale cu aer (de jucărie), aparate de
amuzament, automate și acționate cu fise, articole
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pentru tras cu arcul, jocuri de table, genți special
concepute pentru schiuri și plăci de surf, momeală
artificială pentru pescuit, mingi pentru jocuri, bile
de sticlă pentru jocuri, haltere, mănuși de baseball,
bâte pentru jocuri, mănuși de basebalt (accesorii
pentru jocuri), clopoței pentru pomul de Crăciun,
curele pentru ridicarea greutăților (articole sportive),
biciclete staționare de antrenament, bile de biliard,
vârfuri pentru tacurile de biliard, tacuri de biliard,
instrumente de marcare pentru repoziționarea bilei
pe masa de billiard, margini elastice pentru masa de
biliard, mese de biliard, mese de biliard ac donate
cu fise, carduri de bingo, indicatoare de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), senzori de tragere/
mușcătură (unelte de pescuit), camere de mingi
pentru jocuri, blocuri de construcție (jucării), jocuri
pe tablă, sănii bob, plăci pentru bodyboarding,
aparate pentru culturism, aparate pentru antrenarea
musculaturii corpului, pocnitori cu surprize specifice
Crăciunului, ghete de patinaj cu lame atașate, aparate
și mașini de bowling, arcuri pentru tragere, mănuși
de box, jocuri de construcție, plase pentru fluturi,
suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), cărți de joc, cretă
pentru tacurile de biliard, table de dame, dame
(jocuri), jocuri de șah, table de șah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciții), suporturi pentru
pomii de Crăciun, pomi de Crăciun din material
sintetic, ornamente pentru pomii de Crăciun, cu
excepția articolelor de iluminat, aruncătoare de talere
din argilă, talere din argilă (ținte), hamuri pentru
alpiniști, crose de golf, confeti, truse de magie,
numărători (discuri) pentru jocuri, protecții pentru
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tălpile clăparilor, coșuri de prins pește (echipament
de pescuit), genți de cricket, pahare pentru zaruri,
darts, momeli pentru vânătoare sau pescuit, capse
cu percuție (jucării), zaruri, discuri pentru sporturi,
unelte pentru refacerea gazonului (accesorii de
golf), papusi, paturi pentru păpuși, îmbrăcăminte
pentru păpuși, biberoane pentru păpuși, case de
păpuși, camere de păpuși, domino, canturi de schiuri,
protecții pentru cot (articole sportive), rulouri pentru
bicicletele staționare de antrenament, carusele pentru
parcurile de distracții, mănuși speciale pentru scrimă,
măști de scrimă, arme pentru scrimă, cârlige pentru
pește, instrumente de pescuit, labe de înot, plute
de pescuit, discuri zburătoare (jucării), folii pentru
gard, mese de fotbal pentru interior, fluiere pentru
vânătoare, jocuri, jocuri automate, altele decât cele
adaptate pentru utilizare numai cu receptoare de
televiziune, aparate pentru jocuri electrice, altele
decat cele adaptate pentru utilizare cu receptoare
de televiziune, mănuși de golf, saci de golf, cu sau
fără roți, arbalete (articole sportive), pistoale cu bile
umplute cu vopsea (pistoale de paintball), (articole
sportive), gută pentru pescuit, corzi pentru rachete,
aparate de gimnastică, deltaplane, hamuri pentru
plăcile de windsurf cu velă, crose de hochei, jocuri
cu potcoave, patine de gheață, patine cu rotile în
linie, puzzle-uri, caleidoscoape, mosoare pentru
zmeie, zmeie, protecții pentru genunchi (articole
sportive), mincioguri pentru pescarii cu undița, linii
(fire) de pescuit, mah-jong, păpuși marionete, măști
de teatru, masti (jucării), catarge plăcile de windsurf
cu velă, jucării carusel pentru pătuțuri, machete
de vehicule la scară, plase de tenis, plase pentru
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sporturi, popice, jucării cu caracter de noutate pentru
petreceri, căptușeli de protecție (părți din costumele
de sport), bile umplute cu vopsea (muniție pentru
pistoalele de paintball), (articole sportive), parapante,
jocuri de societate, aparate pentru exerciții fizice,
pinatas, pistoale de jucărie, baloane pentru joacă, bile
de joacă, jucării de pluș, piscine (articole de joacă),
jucării cu caracter de noutate pentru a face glume,
saci de box, quoits, corzi pentru rachete, vehicule de
jucărie cu telecomandă, zornăitoare (jucarii), mosoare
pentru pescuit, jocuri cu inele, căluți balansoar,
undițe de pescuit, patine cu rotile, colofoniu utilizat
de atleți, roti de ruletă, plăci cu velă pentru windsurf,
scutere (jucării), răzuitoare pentru schiuri, piei de focă
(învelitori pentru schiuri), apărători de tibie (articole
sportive), fluturași (de badminton), skateboard-uri,
legături pentru schiuri, schiuri, ceara pentru skiuri,
popice, sanii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), praștii (articole sportive), zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, globuri de zăpadă,
rachete de zapadă, bule de săpun (jucării), titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri de
start (pentru sporturi), plăci de surf, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, leagăne, mese de tenis
de masă, ținte pentru tragere, ursuleți de pluș, tunuri
pentru mingile de tenis, mașini de jucărie, jucării,
jucării pentru animalele de companie, bastoane de
învârtit, schiuri de apă.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ, hrană pentru animale, malţ,
aditivi pentru furaje, nu de uz medical, alge destinate
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consumului uman sau animal, algarovilla pentru
consumul animalelor, migdale (fructe), preparate
pentru îngrășarea animalelor, hrană pentru animale,
var pentru furajele animalelor, așternut pentru animale
(litiera), produse masticabile comestibile pentru
animale, animale vii, animale de menajerie, nisip
aromat pentru animalele de companie (litiera), deșeuri
de trestie de zahăr (materie primă), momeală de
pescuit, vie, scoarțe brute, orz, fasole, proaspătă,
boabe de roșcove, în formă brută, sfeclă, fructe
de pădure, proaspete, băuturi pentru animalele de
companie, hrană pentru păsări, târâte, terci de tărâțe
pentru consum animal, animale pentru împerechere,
păsări pentru reproducere, bulbi, tufe, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal, turtă de oleaginoase, turtă de arahide
pentru animale, turtă de rapită pentru vite, hrană
pentru animale, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare, cicoare
(salata), pomi de Crăciun, fructi citrice, boabe de
cacao, brute, coajă de nucă de cocos, nuci de cocos,
nuci de cola, conuri de hamei, conuri de pin, copră,
plută brută, raci (vii), crustacea (vii), castraveți, os de
sepie pentru păsări, deșeuri distilate pentru consum
animal, biscuiți pentru câini, borhot, preparate pentru
păsările ouătoare, ouă pentru incubație (fertilizate),
pește, viu, icre de pește, făină de pește pentru
consum animal, făină de in (nutreț), flori, uscate,
pentru decorare, flori, naturale, coroane din flori
naturale, hrană pentru animalele de companie, fructe,
proaspete, reziduuri de fructe (tescovină), ierburi de
grădină, proaspete, semințe germinate pentru uz
botanic, grăunțe (cereale), grăunțe pentru consum
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animal, semințe pentru plantare, struguri, proaspeți,
șroturi pentru păsări, fân, alune de pădure, hamei,
boabe de ienupăr, praz, lămâi, linte, proaspătă,
lăptucă, așternut de turbă, homari (vii), languste (vii),
porumb, turtă de porumb pentru vite, malț pentru
fabricarea berii și distilare, dovleci, terci pentru
îngrășarea animalelor, făină pentru animale, animale
de menajerie, strat de protecție din paie, spori de
ciuperci pentru înmulțire, ciuperci, proaspete, midii,
vii, urzici, nuci (fructe), ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, stridii, vii, arbori de
palmier, palmieri (frunzele arborelui de palmier),
făină de arahide pentru animale, măsline, arahide
(fructi), mazăre (proaspătă), ardei (plante), hârtie
de culoare nisipului pentru animalele de companie
(litiera), plante, plante, uscate, pentru decorare, polen
(materie primă), cartofi (proaspeți), păsări de curte
(vii), proteine pentru consumul animalelor, reziduuri
din cazan, după distilare, rubarbă, proaspătă, făină de
orez pentru furaje, orez, neprocesat, rădăcini pentru
mancare, tufe de trandafiri, secară, sare pentru vite,
castraveți de mare (vii), răsaduri, susan, moluște (vii),
ouă de viermi de mătase, viermi de mătase, gazon,
nutreț de grajd pentru animale, paie (furaje), așternut
din paie, furaje pentru fortifierea organismului animal,
trestie de zahăr, cherestea brută, cherestea netăiată,
arbori, trunchiuri de arbori, trufe, proaspete, legume,
proaspete, plante de viță de vie, grâu, așchii de lemn
pentru fabricarea celulozei de lemn, drojdie pentru
consum animal.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
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publicitate, agenţie de publicitate, publicitate prin
poştă, actualizarea materialelor de publicitate,
răspândirea materialelor publicitare, închirierea
spaţiului publicitar, analiza costurilor, preluarea
apelurilor telefonice (pentru abonaţii indisponibili),
evaluări ale afacerilor, stabilirea abonamentelor
la ziar (pentru terţi), asistenţă în managementul
afacerilor, licitare, audit, postarea de afişe publicitare,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii în
domeniul afacerilor, întrebări privind afacerile,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, consultanţă
în managementul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti, consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, localizarea vagoanelor de
marfă prin computer, căutare de date în fişierele
calculatorului (pentru terţi), demonstraţii cu produse,
publicitate directă prin poştă, distribuirea de
eşantioane, reproducerea documentelor, prognoze
economice, eficienta afacerilor, agenţie de ocupare
a forţei de muncă, evaluarea cherestelei pentru
comercializare, evaluarea lânii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, agenţie
de import-export, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanţă în domeniul
managementului personalului, cercetare de
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marketing, studii de marketing, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, închiriere de
echipamente şi maşini de birou, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de târguri in scopuri comerciale sau
publicitare, întocmirea statelor de plată, recrutarea de
personal, fotocopiere, procesarea cuvintelor, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), testare psihologică
în vederea selectării de personal, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, pregătirea coloanelor
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea maşinilor de
fotocopiere, închirierea automatelor, promovarea
vânzărilor (pentru terţi), servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, stenografiere,
informaţii statistice, pregătirea documentaţiei fiscale,
publicitate televizata, reclama TV, transcriere,
dactilografiere.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalare.,
instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinerea şi reparaţia avionului, tratament antirugină
pentru vehicule, servicii pentru facerea zăpezii
artificiale, asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor,
zidire, supravegherea construcţiei de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, etanşarea clădirilor, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), curăţarea clădirilor
(interior), închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi repararea
arzătoarelor, repararea dulapurilor, spălare auto,
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curăţarea coşurilor de fum, curăţarea scutecelor,
curăţarea uscată, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte, curăţarea
vehiculelor, repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor hardware ale
calculatorului, construcţie, închirierea echipamentelor
de construcţii, informatii despre construcţii,
demolarea clădirilor, dezinfectare, forarea de puţuri,
instalarea şi repararea aparatelor electrice, instalarea
şi repararea elevatoarelor, închirierea excavatoarelor,
servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, extragerea minereului, construcţia
de fabrici, instalarea şi repararea proiectoarelor de
film, instalarea şi repararea alarmelor de incendiu,
instalarea şi repararea echipamentelor de refrigerare,
curăţarea pânzei, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobilei, restaurarea mobilei, gresarea
vehiculelor, construcţia de porturi, instalarea şi
repararea echipamentelor de încălzire, informatii
legate de reparaţii, suprimarea interferenţelor în
ceea ce priveşte aparatele electrice, călcarea
lenjeriei, instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, instalarea echipamentelor de bucătărie,
ascuţirea cuţitelor, spălarea rufelor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare, repararea
încuietorilor de siguranţă, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, întreţinerea vehiculelor,
zidărie, remediere imbracamintei, întreţinerea
şi repararea vehiculelor cu motor, instalarea,
întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi maşinilor
de birou, vopsire, interioară şi exterioară, aplicarea
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tapetului, repararea umbrelelor de soare, pavarea
drumurilor, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrări de instalaţie
de apă şi canal, lustruirea vehiculelor, presarea
articolelor de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră
ponce, repararea pompelor, servicii de exploatare
în carieră, exterminarea şobolanilor, reconstruirea
motoarelor uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, renovarea
articolelor de îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de
măturat străzile, reparaţii subacvatice, recositorire,
reşaparea anvelopelor, nituire, servicii pentru
acoperişuri, protecţie anticorozivă, întreţinerea şi
repararea seifurilor, sablare, construcţia de eşafodaje,
statii de service pentru vehicule, construcţia de
nave, repararea pantofilor, vopsirea sau repararea
semnelor, curăţarea străzilor, întreţinerea şi repararea
camerelor de tezaur, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
închirierea macaralelor (echipamente de construcţii),
repararea umbrelelor, construcţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, reparaţii
pentru vehicule, spălarea vehiculelor, construcţia şi
repararea depozitelor, spălare, spălarea lenjeriei,
curăţarea geamurilor.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii., transportul aerian, transportul
cu ambulanţa, transportul cu maşini blindate,
organizarea de croaziere, organizarea de excursii
(transport), servicii de alimbare, închirierea de
ambarcaţiuni, depozitarea de ambarcaţiuni,
transportul cu ambarcaţiunile, rezervarea locurilor

2044



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de călătorie, servicii de agenţie de transport, servicii
de broker de transport, transportul cu autobuzul,
operarea ecluzelor de canal, parcarea de maşini,
închirierea de maşini, transportul cu maşina, carting,
servicii de şoferie, închirierea vagoanelor de cale
ferată, servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
livrarea de mesaje, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, livrarea ziarelor,
distribuirea de energie, închirierea clopotelor de
scufundare, închirierea costumelor de scufundare,
distribuirea de energie electrică, însoţirea turiştilor
transportul cu feribotul, servicii de agenţie de
transport [expediere (am.)], expediere, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), transportul
de mărfuri, inchirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, transportul de mobilier, închirierea de
garaje, depozitarea de bunuri, tractarea, închirierea
de cai, spargerea gheţii, informatii de depozitare,
informatii despre transport, lansarea de sateliţi
pentru terţi, servicii de alimbare, transportul marin,
ambalarea bunurilor, livrarea de colete, închirierea
locurilor de parcare, transportul de pasageri,
pilotarea, transportul prin conducte, transportul
ambarcaţiunilor de agrement, servicii de hamali,
transportul pe calea ferată, ranfluarea navelor,
servicii de debarasare, închirierea maşinilor de curse,
închirierea containerelor de depozitare, închirierea
de portbagaje cu montare pe capota vehiculului,
închirierea de depozite, închirierea scaunelor cu
rotile, operaţiuni de salvare (transport), rezervări de
transport, rezervări de călătorie , transportul fluvial,
salvarea navelor, salvare subacvatică, salvare,
brokeraj naval, vizite turistice (turism), operaţiuni
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de încărcare-descărcare, depozitare, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate electronic,
transportul cu tramvaiul, transportul cu taxiul, birouri
de turism (cu excepţia rezervarii la hotel), remorcare,
transport, transportul şi depozitarea deşeurilor,
transportul şi depozitarea gunoaielor, transportul
turiştilor, închirierea de vagoane, descărcarea
încărcăturilor, închirierea de vehicule, tractarea
de vehicule, distribuirea apei, alimentarea cu apă,
împachetarea bunurilor.

M 2005 02548 069562 32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice., apă gazoasă, băuturi, apă (băuturi),
cidru (fără alcool), cocteiluri fără alcool, efervescente
(prafuri pentru prepararea băuturilor), esenţe pentru
fabricarea băuturilor, extracte din fructe (nealcoolice),
nectaruri de fructe, nealcoolice, must de struguri,
nefermentat, băuturi pe bază de miere (nealcoolice),
băuturi izotonice, limonade, apă minerală (băuturi),
preparate pentru a face apă minerală, extracte de
fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice cu suc de
fructe, apă sodică, sorbete (băuturi), siropuri pentru
limonadă, ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), băuturi din zer, bere.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
activitate comercială, administraţie comercială, lucrări
de birou, contabilitate, agentii de publicitate, evaluări
de afaceri, consultanţă profesională în afaceri, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, managementul
afacerii şi consultanţă în organizare, asistenţă pentru
gestionarea afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor hotelurilor,
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consultanţă în organizarea afacerilor, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori (sfaturi pentru
consumatori magazine), asistenţă în managementul
industrial, servicii de amenajare pentru publicitate,
consultanţă în managementul afacerilor, cercetare de
marketing.
39 - Îmbuteliere, transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii, agenţii de voiaj.

M 2005 08574 070906 32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
apă gazoasă, băuturi, apă (băuturi), cidru (fără
alcool), cocteiluri fără alcool, efervescente (prafuri
pentru prepararea băuturilor), esenţe pentru
fabricarea băuturilor, extracte din fructe (nealcoolice),
nectaruri de fructe, nealcoolice, must de struguri,
nefermentat, băuturi pe bază de miere (nealcoolice),
băuturi izotonice, limonade, apă minerală (băuturi),
preparate pentru a face apă minerală, extracte de
fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice cu suc de
fructe, apă sodică, sorbete (băuturi), siropuri pentru
limonadă, ape de masă, suc de roşii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), băuturi din zer, bere.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
contabilitate, agentii de publicitate, evaluări de
afaceri, consultanţă profesională în afaceri, servicii
de agenţie de informaţii comerciale, managementul
afacerii şi consultanţă în organizare, asistenţă pentru
gestionarea afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, managementul afacerilor hotelurilor,
consultanţă în organizarea afacerilor, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori (sfaturi pentru
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consumatori magazine), asistenţă în managementul
industrial, servicii de amenajare pentru publicitate,
consultanţă în managementul afacerilor, cercetare de
marketing.
39 - Îmbuteliere, transport, ambalare şi depozitare de
mărfuri, organizare de călătorii, agenţii de voiaj.

M 2006 11603 088570 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, fasole în conservă,
bulion, concentrat din bulion, unt, cremă de unt,
caviar, brânzeturi, chipsuri din fructe, concentrate
(bulion), crochete alimentare, ouă de melci (pentru
consum), amestecuri cu conținut de grăsime pentru
tartine, alimente pe bază de legume fermentate
(kimchi), file de pește, mâncăruri pe bază de pește,
pește, cu excepția celui viu, pește conservat, pește
sărat, conserve de pește, făină de pește pentru
consum uman, fulgi de cartofi, fructe conservate,
fructe conservate în alcool, fructe în conservă, pastă
de năut, kefir (băutură din lapte), linte (legume)
conservată, homari, cu excepția celor vii, ciuperci
conservate, unt de arahide, arahide, preparate,
mazăre conservată, murături, tahini (pastă de semințe
de susan), piure de roșii, trufe conservate, ton (cu
excepția celor vii), sucuri de legume pentru gătit,
legume uscate, conserve cu legume, iaurt, conserve
de legume.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
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M 2007 00852 101798 6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,

mirodenii, gheaţă, bicarbonat de sodiu alimentar
(bicarbonat folosit pentru copt), ciocolată de băut,
băuturi pe bază de ciocolată, băuturi pe bază de
cacao, torturi, pesmet din pâine, brioșe, zahăr
candel de uz alimentar, fulgi de cereale uscate,
ciocolată, ciocolată cu lapte (băutură), dulciuri pentru
decorarea pomului de Crăciun, preparate vegetale
care înlocuiesc cafeaua, fulgi de porumb, mălai,
floricele de porumb, porumb prăjit, cuș-cuș (griș),
biscuiți sărați, sosuri pentru salate, paste alimentare
făinoase, mâncăruri pe bază de făină, maioneză,
mușii, tăiței, arpacaș de ovăz, clătite americane,
paste de migdale, ravioli, orez, prăjituri din orez,
gustări pe bază de orez, chifle, sos de roșii, sos de
roșii, sosuri (condimente), lianți pentru cârnați, griș,
gustări pe bază de cereale, șerbeturi (înghețată),
pasta din boabe de soia (condiment), sos de soia,
spaghete, tăiței.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi
legume proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
hrană pentru animale, malţ., migdale (fructe),
fasole proaspete, boabe de roșcove, crude, sfeclă,
proaspătă, raci vii, crustacee vii, pești vii, grăunțe
(cereale), homari vii, măsline proaspete, ceapă
proaspătă, arahide proaspete, orez neprelucrat,
semințe de secară, coajă de nuca de cocos, moluște
vii, icre, languste vii, orz, ciuperci proaspete, nuci
neprelucrate, mazăre proaspătă, plante uscate pentru
decorare.
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cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, produse metalice necuprinse în
alte clase, minereuri, legături metalice, pentru
calea ferată, bolţuri, plăci metalice de construcţie,
panouri de construcţii din metal, fitinguri metalice
pentru construcţii, cadre metalice pentru construcţii,
balamale metalice, cârlige (feronerie), cuie, piuliţe
metalice, paravane metalice, materiale de armare
din metal pentru construcţii, nituri din metal, şuruburi
metalice, materiale de construcții din metal, grinzi
metalice pentru construcții, elemente de fixare
metalice de perete.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice., cadre, nemetalice, pentru
construcţii, panouri de construcţii, nemetalice,
materiale de construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (materiale de construcții),
cornişe, nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, gips, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, paravane, nemetalice, ţevi rigide,
nemetalice (construcţii), ipsos pentru construcții,
materiale de armare, nemetalice, pentru construcţii,
pardoseli din plăci, nemetalice, ţigle, nu din metal,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii. ,
acoperiri nemetalice pentru construcții, plăci de
căptușit pereții, nemetalice, pentru construcții.
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M 2007 00859 083959 19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală,
bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, panouri de construcţii, nemetalice,
materiale de construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (materiale de construcții),
cornişe, nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, gips, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, paravane, nemetalice, ţevi rigide,
nemetalice (construcţii), ipsos pentru construcții,
materiale de armare, nemetalice, pentru construcţii,
pardoseli din plăci, nemetalice, ţigle, nu din metal,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
acoperiri nemetalice pentru construcții, plăci de
căptușit pereții, nemetalice, pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

M 2007 00860 083960 19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală,
bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, panouri de construcţii, nemetalice,
materiale de construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (materiale de construcții),
cornişe, nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, gips, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, paravane, nemetalice, ţevi rigide,
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M 2007 00861 083961 19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală,
bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, panouri de construcţii, nemetalice,
materiale de construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (materiale de construcții),
cornişe, nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, gips, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, paravane, nemetalice, ţevi rigide,
nemetalice (construcţii), ipsos pentru construcții,
materiale de armare, nemetalice, pentru construcţii,
pardoseli din plăci, nemetalice, ţigle, nu din metal,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

M 2007 00862 083962 19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală,
bitum, construcţii transportabile nemetalice,

nemetalice (construcţii), ipsos pentru construcții,
materiale de armare, nemetalice, pentru construcţii,
pardoseli din plăci, nemetalice, ţigle, nu din metal,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
acoperiri nemetalice pentru construcții, plăci de
căptușit pereții, nemetalice, pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
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M 2007 01061 085594 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
ambalaje cuprinse în această clasă, saci, învelitoare,
cutii pentru ambalare din hârtie şi/sau materiale
plastice, ambalaje din fecule sau amidon, publicaţii,
prospecte, toate în domeniul de activitate.
20 - Recipiente pentru ambalare din material plastic
(necuprinşi în alte clase).
30 - Făină şi preparate făcute din cereale, fulgi
de cereale uscate, fulgi de porumb, fulgi de ovăz,
produse de panificaţie, fermenţi pentru paste, produse
de patiserie şi cofetărie, prafuri pentru prăjituri,
drojdie, praf de copt, ameliatori pentru panificaţie,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii.
31 - Produse agricole, cereale, alimente pentru
animale.

monumente nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, panouri de construcţii, nemetalice,
materiale de construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (materiale de construcții),
cornişe, nemetalice, tencuieli pe bază de ciment
ignifuge, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, gips, căptuşeli, nemetalice,
pentru construcţii, paravane, nemetalice, ţevi rigide,
nemetalice (construcţii), ipsos pentru construcții,
materiale de armare, nemetalice, pentru construcţii,
pardoseli din plăci, nemetalice, ţigle, nu din metal,
plăci, nemetalice, pentru construcţii, placări pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii, căptuşeli
pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii,
acoperiri nemetalice pentru construcții, plăci de
căptușit pereții, nemetalice, pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

2053



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

35 - Afaceri comerciale, import-export, publicitate şi
reclamă, toate în domeniu.
39 - Transport, ambalare, depozitare.
40 - Tratamente materiale, activităţi de morărit
(prelucrarea cerealelor).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, servicii educaţionale, examinare
educaţională, informaţii despre educaţie, instruire,
instruire practică (demonstraţie), cursuri prin
corespondenţă, organizarea şi desfăşurarea
de colocvii, organizarea şi desfăşurarea de
conferinţe, organizarea şi desfăşurarea de congrese,
organizarea şi desfăşurarea de seminarii, organizarea
şi desfăşurarea de simpozioane, organizarea şi
desfăşurarea de workshop-uri, servicii de club
(divertisment sau educaţie), organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), servicii oferite de
cluburile de sănătate, organizarea de expoziţii în
scop cultural sau educativ, furnizare de publicaţii
online, care nu pot fi descărcate, publicare de cărţi
electronice şi reviste online, scrierea textelor, altele
decât textele publicitare, publicarea textelor (altele
decât textele publicitare).
42 - Activităţi de cercetare în domeniul panificaţiei şi
morărit.
44 - Servicii de agricultură.

M 2007 08136 095235 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, ciuperci proaspete,
fasole, neprelucrată, ardei conservat, suc de roșii
pentru gătit.
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M 2008 02939 093743 10 - Mobilier special pentru uz medical.
20 - Mobile, oglinzi, rame, produse (necuprinse în alte
clase) din lemn, alte materiale menţionate în cadrul
acestei clase sau/şi înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau/şi din materiale plastice.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata cu privire la materiale
de construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata în legătură cu mobilier pentru baie si
bucătărie, servicii de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata în legătură plăci de marmură, granit și alte
materiale compozite, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu căzi și chiuvete pentru
baie și bucătărie, servicii de comerţ cu amănuntul
şi cu ridicata în legătură cu poliţe, hiaturi şi glafuri,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata în legătura cu
lavoare și hiaturi de baie și de bucătărie, marketing,
organizarea de târguri cu scop comercial sau

30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie, îngheţată
comestibilă, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, arome, altele decât uleiurile
esențiale, condimente, sosuri condimentate (chutney),
paste, ciocolată și deserturi, tăieței, fulgi de porumb,
făină, griș.
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publicitar, organizarea de expoziții cu scop comercial
sau publicitar, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală.

M 2009 04833 103763 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, preparate de albire (decoloranţi) pentru
scopuri cosmetice, preparate de curăţare, lac de
unghii, preparate pentru strălucire (preparate de
lustruit), parfumuri, geluri de albire a dinţilor., vopsea
de unghii.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, transport maritim, transport
pe calea ferată, transport cu tramvaiul, ambalarea
bunurilor.

M 2009 05762 105112 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, lucrări
de birou, publicitate prin corespondenţă, publicitate
online pe o reţea de computere, publicarea textelor
publicitare, scrierea textelor publicitare, actualizarea
materialelor publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii comerciale şi consiliere pentru
clienţi, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), consultanţă
profesională în afaceri, consultanţă în organizarea
afacerilor, informaţii despre afaceri, asistenţă în
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managementul afacerilor, servicii de relocare pentru
afaceri, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online, evaluări ale afacerilor, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultantă de organizare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

M 2009 05805 110111 3 - Săpunuri pentru îngrijire personală, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor.
18 - Piele şi imitaţii de piele şi produse din aceste
materiale (incuse în cl. 18), piei de animale, piei,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie, cufere (bagaje),
genţi de mână, portofele de buzunar, poşete, genţi de
spate, genți (plicuri, pungi) de piele, pentru ambalat,
curele pentru umăr (bretele) din piele, şireturi din
piele, portchei (marochinărie), săculeți din piele
pentru ambalat, curele din piele, curele din piele
pentru umăr.
35 - Servicii cu amanuntul în ceea ce priveste
preparatele de albit şi alte substanţe pentru spălat,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
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şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, metale preţioase şi aliaje ale acestora şi
produse din metale preţioase sau acoperite cu
acestea (incluse în cl. 14), bijuterii, costume cu
bijuterii, pietre preţioase, instrumente orologice
şi de cronometrat, produse şi imitaţii de piele şi a
bunurilor din aceste materiale (incluse în cl. 18), piei
de animale, piei, geamantane şi valize, umbrele,
parasolare şi bastoane, bice, hamuri şi articole de
şelărie.
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M 2009 05806 104049 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
18 - Piele şi imitaţii de piele şi produse din aceste
materiale (incluse în cl. 18), piei de animale, piei,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie, cufere (bagaje),
genţi de mână, portofele de buzunar, poşete, genţi de
spate, genți (plicuri, pungi) de piele, pentru ambalat,
curele pentru umăr (bretele) din piele, şireturi din
piele, portchei (marochinărie), săculeți din piele
pentru ambalat, curele din piele, curele din 
pielepentru umăr.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului.
35 - Servicii cu amanuntul în ceea ce priveste
preparatele de albit şi alte substanţe pentru spălat,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
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dinţilor, metale preţioase şi aliaje ale acestora şi
produse din metale preţioase sau acoperite cu
acestea (incluse în cl. 14), bijuterii, costume cu
bijuterii, pietre preţioase, instrumente orologice şi de
cronometrat, produse din piele şi imitaţii de piele şi
bunuri din aceste materiale (incluse în cl. 18), piei
de animale, piei, geamantane şi valize, umbrele,
parasolare şi bastoane, bice, hamuri şi articole de
şelărie, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

M 2009 06730 104936 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale (incluse în clasa 18), piei de animale, piei,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie, cufere (bagaje),
genţi de mână, portofele de buzunar, poşete, genţi 
despate, genți (plicuri, pungi) de piele, pentru 
ambalat,curele pentru umăr (bretele) din piele, 
şireturi dinpiele, portchei (marochinărie), săculeți 
din piele pentru ambalat, curele din piele, curele din 
pielepentru umăr.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului.
35 - Servicii cu amănuntul în ceea ce priveste
preparatele pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, metale preţioase şi aliaje ale acestora şi
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produse din metale preţioase sau acoperite cu
acestea (incluse în clasa 14), bijuterii, costume cu
bijuterii, pietre preţioase, instrumente orologice şi
de cronometrat, produse din piele şi imitaţii de piele,
şi bunuri din aceste materiale (incluse în clasa 18),
piei de animale, piei, geamantane şi valize, umbrele,
parasolare şi bastoane, bice, hamuri şi articole de
şelărie, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

M 2009 06731 104909 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor.
18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale (incluse în clasa 18), piei de animale, piei,
geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelărie, cufere (bagaje),
genţi de mână, portofele de buzunar, poşete, genţi de
spate, genți (plicuri, pungi) de piele, pentru ambalat,
curele pentru umăr (bretele) din piele, şireturi din
piele., portchei (marochinărie), săculeți din piele
pentru ambalat, curele din piele, curele din piele
pentru umăr.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc
la acoperirea capului.
35 - Servicii cu amănuntul în ceea ce priveste
preparatele pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, metale preţioase şi aliaje ale acestora şi
produse din metale preţioase sau acoperite cu
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acestea (incluse în clasa 14), bijuterii, costume cu
bijuterii, pietre preţioase, instrumente orologice şi
de cronometrat, produse din piele şi imitaţii de piele,
şi bunuri din aceste materiale (incluse în clasa 18),
piei de animale, piei, geamantane şi valize, umbrele,
parasolare şi bastoane, bice, hamuri şi articole de
şelărie, îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

M 2009 07254 105442 33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii)., digestive
(lichioruri și spirtoase), băuturi distillate, extracte din
fructe, alcoolice, esențe alcoolice, vodcă, whisky, vin,
rom, gin, lichior.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terților a produselor sus-menționate în
clasa 33 (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere comod,
demonstrații cu produse, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri în scopuri comerciale și publicitare, informații
și consiliere comercială pentru consumatori [consiliere
consumatori], prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail, demonstratii cu produse,

M 2009 08155 110113 11 - Aparate de iluminat, de încălzire, de producere
a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de
ventilare, de distributie a apei şi instalaţii sanitare,
acumulatoare de abur, instalații de climatizare,
aparat de dezodorizare a aerului, nu cele pentru
uz personal, uscătoare cu aer, instalații de filtrare
a aerului, aer (aparat de ionizare pentru tratarea),
aparat de purificare a aerului și mașini, filtre de cafea
electrice, mașini de cafea electrice, prăjitoare de
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cafea, containere frigorificei, instalații de desalinizare,
aparate de distilare, filtre pentru apa potabila, filtre
(piese de uz casnic sau instalații industriale), pompe
de căldură, regeneratoare de căldură, filamente de
încălzire electrice, fântâni ornamentale, instalații de
purificare a apei, accesorii de reglare și de siguranță
pentru instalații de apă, prăjitoare (cafea), robinete,
supape termostatice.

M 2009 09670 109196 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii comerciale şi consiliere pentru clienţi,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, asistenţă în managementul
afacerilor, servicii de relocare pentru afaceri,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
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prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online., evaluări ale afacerilor, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultantă de organizare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

M 2009 09671 109197 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii comerciale şi consiliere pentru clienţi,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, asistenţă în managementul
afacerilor, servicii de relocare pentru afaceri,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online, evaluări ale afacerilor, servicii de consiliere
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M 2010 03381 112015 16 - Hârtie, carton şi bunuri confecţionate din aceste
materiale care nu sunt incluse în alte clase, materiale
tipărite, materiale pentru legat cărţile, panouri de
afişaj pentru reclame din carton, albume, carduri
pentru anunţuri, pungi din hârtie sau plastic pentru
ambalare, pungi din hârtie conică, bavete din hârtie,
cărţi, calendare, etichete din carton, hărţi, modele
pentru broderie, gravură, plicuri, felicitări, cărţi,
reviste, ziare, pamflete, buletine informative şi alte
publicaţii tipărite, poze, portrete, cărţi poştale, plăcuţe
pentru adrese, ştampile pentru adrese, benzi pentru
produse de papetărie sau de uz casnic, cartoane
pentru anunţuri, semen de carte, folie din plastic
pentru împachetat, alte cartoane şi produse fabricate
din aceste materiale, adezivi pentru produse de
papetărie şi de uz casnic, materiale şi pensule pentru
artişti, maşini de scris şi echipamente de birou (cu
exepţia mobilei), materiale pentru instruire şi predare
(cu excepţia celor din materiale plastice pentru
ambalare incluse în alte clase), blocuri cu foi pentru
tipărit şi penare, hârtie, plicuri, postere, organizatoare
personale, caiete de notiţe, adezivi, mouse paduri.
18 - Piele şi imitaţii din piele, bunuri făcute din aceste
materiale incluse în alte clase, piei de animale,
piei tăbăcite, valize şi bagaje de călătorie, genţi
pentru orice tip de activitate şi genţi pentru sport,
bagaje uşoare, cutii pentru bagaje, rucsace, genţi
pentru zi, genţi fantezie, genţi cu cadru, raniţe, genţi
pentru schi, sacoşe foarte mari, genţi de marinar,
genţi pentru bicicletă, genţi de mână, genţi din

pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultată de organizare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

2064



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

material textil, genţi fantezie, sacoşe din materiale
folosite la articole de îmbrăcăminte, valize, genţi
tip vagon, portofele, umbrele şi umbrele de soare,
cutii şi suporturi pentru cărţi de vizită, dispozitive
de împachetat sau prins bancnote, benzi, curele,
suporturi şi alte bunuri pentru cele menţionate
anterior, incluse în clasa 18.
25 - Îmbrăcăminte, articole de pus pe cap şi
încălţăminte, mănuși (îmbrăcăminte), cămăși, pălării,
sandale.

M 2010 06176 112764 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, pilule naturale pentru consum
uman.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a pilulelor naturale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le 
vadă  şi să le cumpere comod, organizarea de târguri
cu scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
pilule naturale.

M 2010 07182 113579 3 - Înalbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi, loţiuni după ras, antiperspirante (articole de
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toaletă), măşti de înfrumuseţare, preparate de albire
(decolorant) pentru scopuri cosmetice, calupuri de
săpun de toaletă/calupuri de săpun, preparate de
curăţare, lapte demachiant pentru îngrijire, bucăţi
de pânză impregnate cu detergent pentru curăţare,
preparate cosmetice pentru băi, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii, cosmetice,
vată din bumbac pentru scopuri cosmetice, geluri
de albire a dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor,
loţiuni pentru scopuri cosmetice, şampoane, şervetele
impregnate cu loţiuni cosmetice, preparate de toaletă.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi, materiale
pentru pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide,
produse farmaceutice şi veterinare, benzi adezive
pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru uz
medical, preparate albuminoase pentru uz medical,
aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-reumatism,
produse pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical, produse anti-urice, balsamuri pentru uz
medical, produse balsamice pentru uz medical,
bandaje pentru pansament, produse medicinale
pentru baie, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, digestive pentru uz
farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
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farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.
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., lapte
de migdale, migdale, măcinate, aloe vera preparată
pentru consum uman, piure de mere, ulei de nucă
de cocos alimentar, extracte din alge de mare
alimentare.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri condimente, gheaţă, oţet, sosuri
condimente, gheaţă, preparate aromatice alimentare,
preparate din cereale, arome alimentare, altele decat
uleiurile esenţiale, infuzii, nu cele medicinale, propolis
pentru consum uman.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
neincluse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, mâncare
pentru animale, malţ, alge, neprocesate, pentru
consum uman sau animal.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor., pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescente, băuturi sportive bogate în proteine.
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M 2010 07373 113591 3 - Înălbitori şi alte preparate pentru spălat, preparate
pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate
abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi, loţiuni
după ras, antiperspirante (articole de toaletă), măşti
de înfrumuseţare, preparate de albire (decolorant)
pentru scopuri cosmetice, calupuri de săpun de
toaletă/calupuri de săpun, preparate de curăţare,
lapte demachiant pentru îngrijire, bucăţi de pânză
impregnate cu detergent pentru curăţare, preparate
cosmetice pentru băi, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cosmetice, vată din
bumbac pentru scopuri cosmetice, geluri de albire
a dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor, loţiuni
pentru scopuri cosmetice, şampoane, şervetele
impregnate cu loţiuni cosmetice, preparate de toaletă.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
de uz medical, substanţe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari, plasturi şi materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide,
benzi adezive pentru uz medical, plasturi, adjuvant
pentru uz medical, preparate albuminoase pentru uz
medical, aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-
reumatism, produse pentru suprimarea apetitului
pentru uz medical, produse anti-urice, balsamuri
pentru uz medical, produse balsamice pentru uz
medical, bandaje pentru pansament, produse
medicinale pentru baie, produse biologice pentru uz
medical, preparate bronhodilatatoare, bomboane
medicale, capsule pentru uz farmaceutic, produse
chimice pentru uz medical, gumă de mestecat

2068



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

2069

pentru uz medicinal, comprese, dulciuri medicinale,
preparate de diagnosticare pentru uz medical, băuturi
dietetice adaptate uzului medical, digestive pentru
uz farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi
gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, lapte
de migdale, migdale, măcinate, aloe vera preparată
pentru consum uman, piure de mere, ulei de nucă
de cocos alimentar, extracte din alge de mare
alimentare.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă., preparate
aromatice alimentare, preparate din cereale, arome
alimentare, altele decat uleiurile esenţiale, infuzii, nu
cele medicinale, propolis pentru consum uman.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ, produse agricole, horticole,
forestiere şi cereale, neincluse în alte clase, animale
vii, fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
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M 2011 00351 114492 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, pilule naturale pentru consum
uman.

flori naturale, mâncare pentru animale, malţ, alge,
neprocesate, pentru consum uman sau animal.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri şi
alte produse pentru prepararea băuturilor, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile
efervescente, băuturi sportive bogate în proteine.

M 2011 00350 115098 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, pilule naturale pentru consum
uman.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a pilulelor naturale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, marketing, organizarea de
târguri cu scop comercial sau publicitar, organizarea
de expoziții cu scop comercial sau publicitar, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
pilule naturale.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a pilulelor naturale (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le vadă
şi să le cumpere comod, marketing, organizarea de
târguri cu scop comercial sau publicitar, organizarea
de expoziții cu scop comercial sau publicitar, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
pilule naturale.

M 2011 00469 163756 3 - Inălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi, loțiuni după ras, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate de curățare uscată, lapte
demachiant, creme cosmetice, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cosmetice, geluri de albire a
dinților, produse pentru lustruirea dinților, șampoane,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice.
5 - Produse farmaceutice şi de uz veterinar, produse
sanitare de uz medical, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide, ierbicide,
benzi adezive pentru uz medical, plasturi, adjuvanți
pentru uz medical, preparate albuminoase pentru uz
medical, aminoacizi pentru uz medical, brățări anti-
reumatism, produse pentru suprimarea apetitului
pentru uz medical, produse anti-urice, balsamuri
pentru uz medical, produse balsamice pentru uz
medical, bandaje pentru pansament, produse
medicinale pentru baie, preparate bronhodilatatoare,
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bomboane medicale, capsule pentru uz farmaceutic,
produse chimice pentru uz medical, gumă de
mestecat pentru uz medicinal, comprese, dulciuri
medicinale, preparate de diagnosticare pentru uz
medical, băuturi dietetice adaptate uzului medical,
digestive pentru uz farmaceutic, droguri medicinale,
loțiuni pentru uz farmaceutic, pastile pentru uz
farmaceutic, băuturi medicinale, ierburi medicinale,
uleiuri medicinale, ceai medicinal, medicamente
pentru uz uman, suplimente alimentare pe bază
de minerale, ape minerale pentru uz medicinal,
suplimente nutritive, preparate pe bază de vitamine.
29 - Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din carne,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile, lapte de
migdale, aloe vera preparată pentru consum uman,
piure de mere.
30 - Cafea, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, îngheţată comestibilă, miere,
sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă., arome
alimentare, altele decât uleiurile esențiale, infuzii, nu
cele medicinale, propolis, pentru consum uman.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, alimente
pentru animale, malţ., alge pentru consum uman sau
animal.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente.
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39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii.

M 2011 02649 156582 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de

M 2011 02648 116442 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, benzi adezive
pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru uz
medical, preparate albuminoase pentru uz medical,
aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-reumatism,
produse pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical, produse anti-urice, balsamuri pentru uz
medical, produse balsamice pentru uz medical,
bandaje pentru pansament, produse medicinale
pentru baie, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, digestive pentru uz
farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.

2073



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, benzi adezive
pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru uz
medical, preparate albuminoase pentru uz medical,
aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-reumatism,
produse pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical, produse anti-urice, balsamuri pentru uz
medical, produse balsamice pentru uz medical,
bandaje pentru pansament, produse medicinale
pentru baie, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, digestive pentru uz
farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.

M 2011 02650 116443 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, benzi adezive
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pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru uz
medical, preparate albuminoase pentru uz medical,
aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-reumatism,
produse pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical, produse anti-urice, balsamuri pentru uz
medical, produse balsamice pentru uz medical,
bandaje pentru pansament, produse medicinale
pentru baie, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, digestive pentru uz
farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.

M 2011 02651 141693 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de
uz medical, alimente pentru sugari, plasturi şi
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, benzi adezive
pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru uz
medical, preparate albuminoase pentru uz medical,
aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-reumatism,
produse pentru suprimarea apetitului pentru uz
medical, produse anti-urice, balsamuri pentru uz
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medical, produse balsamice pentru uz medical,
bandaje pentru pansament, produse medicinale
pentru baie, produse biologice pentru uz medical,
preparate bronhodilatatoare, bomboane medicale,
capsule pentru uz farmaceutic, produse chimice
pentru uz medical, gumă de mestecat pentru uz
medicinal, comprese, dulciuri medicinale, preparate
de diagnosticare pentru uz medical, băuturi dietetice
adaptate uzului medical, digestive pentru uz
farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.

M 2011 05912 122657 3 - Inalbitori si alte preparate pentru spalare,
preparate pentru curatare, lustruire, degresare si
preparate abrazive, sapunuri, parfumerie, uleiuri
esentiale, cosmetice, lotiuni pentru par, pasta
de dinti, odorizante, lapte de migdale pentru uz
cosmetic, ulei de migdale, săpun de migdale,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic, aromatice
(uleiuri esențiale), săruri de bale, cu excepția celor de
uz medical, preparate cosmetice pentru băi, ulei de
bergamotă, arome pentru băuturi (uleiuri esențiale),
arome pentru prăjituri (uleiuri esențiale), uleiuri
esențiale de arbore de lămâie, esențe eterice, uleiuri
esențiale, arome pentru băuturi (uleiuri esențiale), ulei
de iasomie, uleiuri pentru uz cosmetic, uleiuri pentru
parfumuri, ulei de levănțică, apă de levănțică, ulei de
trandafiri, apă parfumată, lemn parfumat.
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M 2011 07824 118045 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, asistenţă în managementul
afacerilor, servicii de relocare pentru afaceri,
marketing, cercetare de marketing, studii de

5 - plasturi şi materiale de pansat, dezinfectanţi,
toate produsele menţionate mai sus nu pentru uz
în medicina dentară, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, ierbicide.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și susținerea seminariilor,
antrenament (instruire), organizarea de competiții
(educație sau amuzament), organizarea și susținerea
conferințelor, informații referitoare la educație,
consiliere vocațională (consiliere educațională).
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii de
igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, toate serviciile menţionate mai sus nu pentru
medicină dentară, servicii de agricultură, horticultură
şi silvicultură.
45 - Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.
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M 2012 07447 122892 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee., foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, plăci cu adrese pentru mașini
de adresare, ștampile cu adrese, mașini de adresare,
benzi adezive pentru papetărie sau menaj, dozatoare
de bandă adezivă (consumabile de birou), benzi
adezive pentru papetărie sau menaj, adezivi (lipici)
pentru papetărie sau menaj, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri, invitații
(papetărie), acuarele, machete arhitecturale, table
aritmetice, palete de acuarele pentru artiști (acuarele)

marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online, managementul afacerilor şi consultanță de
organizare, evaluarea afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
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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 cărților),
mostre biologice folosite în microscopie (materiale
didactice), table de scris, sugative, șabloane,
aparate și mașini pentru legătorii (echipamente de
birou) țesături pentru legătorii, cordoane pentru
legătorii, material pentru legarea cărților, legături
pentru cărți, suporturi pentru cărți, broșuri, semne
de cărți, cărți, 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,
carton, articole din carton, tuburi din carton, carduri,
carcasă pentru ștampile, 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, planșete cu clame, agrafe pentru
birou, agrafe pentru bani, țesături pentru legătorie,
suporturi de hârtie, filtre din hârtie pentru cafea, cărți
de desene, compasuri pentru desen, claviatură de
culegere (tipografie), panglici de cerneală pentru
imprimante de computer, benzi de hârtie și carduri
pentru înregistrarea programelor computerizate,
hârtie de copiator (papetărie), cordoane pentru
legătorie, pastă corectoare (articole de birou),
cerneală corectoare (heliografie), benzi corectoare
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(articole de birou), învelitoare din hârtie pentru
ghivecele de flori, coperte (papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, imprimante neelectrice
pentru carduri de credit, cuțite 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, planșe 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, șevalete pentru pictori, benzi
elastice pentru birouri, hârtie pentru electrocardiograf,
dispozitive de galvanoplastie, șabloane de broderie,
plăci de gravură, gravuri, dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru, birouri, plicuri (papetărie), radiere
pentru tabla de scris, produse de radiere, șabloane
pentru ștergere, ace pentru gravare, gravuri, țesături
pentru legătorii, prosoape din hârtie pentru față,
figurine (statuete) din mucava, dosare (articole de
birou), rolă de folie din plastic pentru paletizare, hârtie
de filtru, materiale filtrante (hârtie), filtre din hârtie
pentru cafea, degetare (articole de birou), fanioane
din hârtie, învelitori din hârtie pentru ghivecele de
flori, fluturași publicitari, bibliorafturi pentru hârtii,
bibliorafturi (papetărie), forme imprimate, stilouri cu
cerneală, aparate de francare pentru birou, florare,
suporturi de șpalț (tipografie), saci de gunoi din hârtie
sau plastic, hărți geografice, globuri pământești,
lipici pentru papetărie sau menaj, gluten (lipici)
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pentru papetărie sau menaj, piepteni cu dinți mărunți,
grafice imprimate, reprezentări grafice, reproduceri
grafice, felicitări, țesătură gumată pentru papetărie,
bandă gumată (papetărie), gume (adezivi) pentru
papetărie sau menaj, aparate pentru etichetare
manuală, manuale, șervețele din hârtie, suporturi
pentru mâini pentru pictori specimene de manuscris
pentru copiere cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru carnete de cecuri, suporturi pentru ștampile,
suporturi de pașapoarte, trafalete, foi din hârtie sau
plastic cu control al umidității, pentru ambalarea
produselor alimentare, hârtie igienică, imprimante
neelectrice pentru carduri de credit, carduri pentru
index (papetărie), indexuri tușuri cerneală, bețe
pentru cerneală, pietre pentru cerneală (rezervoare
de cerneală), tușiere, panglici impregnate cu tuș,
panglici impregnate cu tuș pentru imprimantele de
computer, foi imprimate cu tuș pentru aparatele
de reproducere a documentelor, foi impregnate cu
tuș pentru aparate de duplicare, călimări, ihtiocol
pentru papetărie sau menaj, folii de protecție pentru
hârtie, cartele perforate pentru mașini de tricotat
tip, jacquard, cuțite pentru hârtie (articole de birou)
etichete, altele decât din material textil, aparate
pentru laminat documente, pentru birouri, registru
principal (cărți), tăvi pentru scrisori, portrete, sisteme
de contorizare a corespondenței pentru, birouri,
timbre de corespondență, cărți poștale, poster,
tipărituri, publicații imprimate, orare imprimate,
așternuturi pentru imprimante, altele decât din
material textil, reglet pentru tipografi, forme de tipar,
seturi portabile de imprimare (articole de birou),
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caractere de tipografie, tipărituri (gravuri), prospecte,
publicații tipărite, perforatoare (articole de birou),
hârtie pentru radiografii, reproduceri grafice, panglici
din hârtie, role pentru mașinile de scris, trafalete,
rozarii, radiere, linii de desen echere, palete pentru
acuarele, pentru artiști (articole pentru școală
papetărie), albume, radiere pentru birouri, compuși
de etanșare pentru papetărie, mașini de lipit pentru
birouri sigilii, pecete de siligiu, ceară de sigilare,
timbre seci (ștampile), benzi autoadezive pentru
papetărie sau menaj, foi din celuloză reciclată pentru
ambalare, șabloane de ștergere, sigilii din hârtie,
firme din carton sau hârtie, folie de argint, condeie
de ardezie, cărți de cântece, bobine pentru panglicile
impregnate cu tuș, echere, echere de desen tușiere,
pentru ștampile, suporturi pentru ștampile, ștampile
de adresă, ștampile, cutii pentru ștampile, suporturi
pentru creioane și stilouri, capsatoare pentru birouri,
prese de capsare (articole de birou), pastă de
amidon (adeziv) pentru pentru menaj sau papetărie,
material de ambalat făcut din amidon, papetărie,
dulapuri pentru papetărie (articole de birou), steatit
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din oțel,
cutii de matrițe, plăci de matrițe, matrițe, șabloane
(papetărie), abțibiluri (papetărie), pietre litografice,
garnituri de masă din hârtie, șervețele de masă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, naproane din
hârtie, table artimetice, mese de calcul, etichete
pentru carduri de index, creta croitorului, materiale
didactice (cu excepția aparatelor), globuri pământești,
piuneze, orare imprimate, șervețele de hârtie pentru
demachiere, hârtie igienică, prosoape din hârtie,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen, hârtie
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de calc, șabloane de copiere, cartonașe, altele decât
pentru jocuri, tipare de transport (decalcomanie),
hârtie transparentă (papetărie), tăvi pentru sortarea și
numărarea banilor, echere în T pentru desen, tuburi
din carton, caractere (numerale și litere), taste pentru
mașina de scris panglici pentru mașina de scris,
mașini de scris electrice sau neelectrice, aparate de
viniete, ambalaje din vâscoză, palete de acuarele
pentru artiști, acuarele (tablouri), palete de acuarele
pentru artiști, 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, radiere pentru
tabla de scris, pensule de scris, seturi de scris, casete
pentru scris (papetărie), cretă de scris, instrumente
de scris, materiale de scris, cărți de scris sau colorat,
suporturi de scris, hârtie de scris, tăblițe de scris,
tablete de scris, hârtie xuan pentru caligrafie și picturi
chinezești.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, întocmirea extraselor de cont,
administrare comercială a licențierii, produselor
și serviciilor pentru alte companii, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă publicitate,
agenții de publicitate, publicitate prin poștă,
actualizarea materialelor publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, închirierea spațiilor
publicitare, informații comerciale și consiliere pentru
clienți (firmă pentru consilierea consumatorilor),
analiza prețului de achiziție, răspunderea la
telefon pentru abonații indisponibili, evaluări
ale afacerilor, intermedierea abonamentelor de
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ziar, intermedierea serviciilor de telecomunicații,
managementul afacerilor pentru artiști, asistență
în managementul afacerilor, licitații, auditare,
transmiterea facturilor prin poștă, evaluarea afacerii,
consultanță profesională în afaceri, informații
de afaceri, anchete de afaceri, investigații de
afaceri, managementul afacerilor și consultanță
de organizare, asistență pentru managementul
afacerilor, consultanță pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor pentru hoteluri,
managementul afacerilor pentru artiști, managementul
afacerilor sportivilor, consultanță pentru organizarea
afacerii, cercetare de afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, administrare comercială a licențierii
produselor și serviciilor pentru alte companii,
agenții pentru informații comerciale, informații și
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), asistență de management, comercial
și industrial, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, servicii de comparație a
prețurilor, compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, compilarea statisticilor, compilarea
informațiilor în baze de date computerizate,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, consultanță profesională în afaceri,
informații și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), analiza prețului, intermedieri
căutări de date în fișiere de computer, demonstrații
cu produse, publicitate prin corespondență directă,
distribuirea materialelor publicitare, distribuirea de
eșantioane, reproducerea documentelor, prognoze
economice, experți în eficiență, agenții de locuri de
muncă, organizarea de expoziții în scopuri comerciale
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sau publicitare, organizarea de prezentări de modă
în scop promoțional, management computerizat
al fișierelor, prognoze economice, managementul
afacerilor pentru hoteluri, agenții de import-export,
asistență pentru management industrial sau
comercial, agenții de informare comercială, informații
de afaceri, anchete de afaceri, investigații de afaceri,
facturare, servicii de structurare în scop publicitar
administrare comercială a licențierii produselor și
serviciilor pentru alte companii, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, asistență de
management comercial sau industrial, managementul
fișierelor computerizate, consultanță de management
al personalului, marcheting, cercetare de marketing,
studii de marcheting, modeling pentru promoții
publicitare sau de vânzări, servicii de culegere
a știrilor, intermedierea abonamentelor de ziar,
închirieri de echipamente și aparatură de birou,
publicitate online pe o rețea de computere, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
în aer liber, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
domeniul managementului personalului, recrutarea
personalului, servicii de fotocopiere, sondaje de
opinie, prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail, servicii de comparare
a prețurilor, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, procesare a cuvintelor intermediere
de achiziții (achiziția de produse și servicii pentru
alte afaceri), producția de clipuri publicitare, testare
psihologică pentru selectarea personalului, relații
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2086

publice, publicarea textelor publicitare, publicitate,
agenții de publicitate, pregătirea secțiunilor 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 spațiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, închirierea de aparate de
fotocopiere, închirierea tonomatelor închirierea
aparaturii și echipamentelor de birou, închiriere de
material publicitar, reproducerea documentelor,
cercetarea afacerilor, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, intermedieri de
promoții de vânzare, distribuirea eșantioanelor,
servici de secretariat, aranjarea vitrinelor stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, intermedierea abonamentelor
la servicii de telecomunicații, intermedierea
abonamentelor de ziar, sistematizarea informațiilor
în bazele de date computerizate, pregătirea taxelor,
intermedierea serviciilor de telecomunicații, servicii
de telemarketing, servicii de răspuns la telefon pentru
abonații 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.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, academii (educație), furnizarea serviciilor
de amuzament, parcuri de amuzament, distracții,
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dresajul animalelor, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea concertelor,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, organizarea și susținerea
seminarilor, organizarea și susținerea simpozioanelor,
organizarea și susținerea seminarilor (instruire),
organizarea concursurilor de frumusețe, organizarea
concursurilor de frumusețe, internate, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de bibliotecă
mobilă, publicarea cărților, servicii de caligrafie,
servicii de camping (amuzament), servicii de sport
pentru campare, furnizarea instalațiilor de casino
(jocuri de noroc), închirierea filmelor cinematografice,
prezentări cinematografice, circuri, servicii de club
(amuzament sau educație), antrenament (instruire),
organizarea și susținerea colocviilor, organizarea de
competiții (educație sau amuzament), organizarea
competițiilor sportive, susținerea antrenamentelor
de fitness, organizarea și susținerea concertelor,
organizarea și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea congreselor, cursuri de corespondență,
servicii de disk jockey, servicii de discotecă,
închirierea echipamentului de scufundări, dublări,
editare de casete video, informații referitoare la
educație, educație religioasă, examinări educaționale,
servicii educaționale, servicii de desktop publishing,
servicii de amuzament, informații despre posibilități de
amuzament, organizarea expozițiilor pentru scopuri,
culturale sau educaționale, organizarea de parade
de modă pentru, amuzament, producții de film, altele
decât filmele publicitare, jocuri de noroc, servicii de
jocuri furnizate online de la o rețea computerizată
închirierea echipamentelor de jocuri, furnizarea de
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articole pentru golf, consiliere vocațională (consiliere
educațională), antrenament gimnastic, servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de campinguri de vacanță (distracții),
informații despre educație, informații despre distracții,
informații despre posibilități de recreere, servicii
de instruire, interpretarea limbajului semnelor,
servicii de interpretariat, servicii de structurare, altele
decât pentru scop publicitar, biblioteci, servicii de
bibliotecă mobilă, prezentarea reprezentațiilor în
direct operarea loteriilor, microfilmare, servicii de
bibliotecă mobilă, modelare pentru artiști, închirierea
peliculelor de film, închirierea de proiectoare și
accesorii de film, studiouri de film, prezentări în săli
cinematografice, furnizarea serviciilor de muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziții muzicale,
săli de concerte, servicii prestate de reporterii de
știri, cluburi de noapte, grădinițe, operarea de
loterii, servicii de orchestră, organizarea balurilor,
organizarea competițiilor (educaționale sau de
amuzament), organizarea expozițiilor în scop,
cultural sau educațional organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea competițiilor
sportive, parcuri de distracții, planificarea petrecerilor
(distracții), prezentarea de reprezentații live, servicii
ale instructorilor personali (antrenament de fitness),
raportare fotografică, fotografie, educație fizică,
planificarea petrecerilor (distracție) antrenament
practic (demonstrații), producția de muzică, producția
de programe de radio și televiziune, producerea
spectacolelor, producerea filmelor pe casetă video,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip arcade,
furnizarea de servicii de karaoke, furnizarea de
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publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
facilităților sportive, publicarea cărților, publicarea
cărților și jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decât textele publicitare, producerea
de programe de radio și televiziune, închirierea
aparatelor de radio și televiziune, amuzament radio,
închirierea aparatelor de înregistrare video, servicii
de înregistrare în studio, furnizarea articolelor de
recreere, informații despre posibilități de recreere,
educație religioasă, închirierea echipamentului audio,
închirierea camerelor de filmat, închirierea peliculelor
cinematografice, închirierea dispozitivelor de iluminat
pentru, decoruri de teatru sau studiouri de televiziune,
închirierea filmelor, închirierea proiectoarelor și
accesoriilor de film, închirierea aparatelor de radio
și televiziune, închirierea de decoruri, închirierea de
echipamente de scufundări, închirierea de înregistrări
de sunete, închirierea echipamentelor sportive, cu
excepția vehiculelor, închirierea terenurilor de sport,
închirierea stadioanelor, închirierea decorurilor,
închirierea terenurilor de tenis, închirierea de camere
video, închirierea de aparate de înregistrat casete
video, închirierea de casete video, servicii prestate de
reporterii de știri, internat școlar, grădinițe, servicii de
scenografie, organizarea și susținerea seminarelor,
închirierea de decoruri, producția de spectacole,
interpretarea limbajului semnelor, închirierea
înregistrărilor de sunete, servicii de tabere sportive,
închirierea echipamentelor sportive, cu excepția
vehiculelor, cronometrarea evenimentelor sportive,
închirierea stadioanelor, închirierea decorurilor,
studiouri de film, subtitrare, organizarea și susținerea
simpozioanelor, predare în învățământ, programe
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de televiziune, producerea de programe radio și
de televiziune, închirierea de aparate radio și de
televiziune, publicarea textelor, altele decât textele
publicitare, compunerea textelor, altele decât textele
publicitare, producții de teatru, servicii de agenții de
bilete (divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, dresajul animalelor,
dresaj practic (demonstrație), traducere, meditație,
editarea casetelor video, producția de casete video,
închirierea de casete video, înregistrare video,
consiliere vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), reconsiliere vocațională, organizarea și
susținerea seminariilor (instruire), scrierea textelor,
altele decât textele publicitare, servicii asigurate de
grădinile zoologice.

M 2013 03119 126250 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

M 2013 00452 127805 36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, strângerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, consultanţă financiară, oferirea
de informaţii financiare, sponsorizare financiară,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii în
domeniul asigurărilor, servicii de depozite sigure
pentru valori., organizarea colectelor monetare.

M 2013 02077 127059 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
agenție de publicitate, postarea de afișe publicitare,
relații publice, producția de clipuri publicitare, scrierea
de texte pubicitare, organizarea de târguri, în scop
publicitar.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, asistenţă în managementul
afacerilor, servicii de relocare pentru afaceri,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasa 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online., servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor, managementul afacerilor și consultanță de
organizare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

M 2013 07784 9 - Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric, aparate
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pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, automate de vânzare
şi mecanisme pentru aparate care funcţionează cu
fise, case de marcat, maşini de calculat, echipamente
de prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor, publicații electronice
(descărcabile), programe de calculator, înregistrate),
software de calculator, înregistrate, aparate și mașini
audio.
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 artişti, 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, publicații periodice, publicații imprimate,
reviste (publicații periodice), hârtie pentru tipărire,
coperți (papetărie), cataloage, imprimate, publicații
tipărite, cărți, periodice, buletine informative.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, închirierea de spațiu publicitar,
cercetare de piață, publicitate direct prin poștă,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata de
reviste, publicații tipărite, publicații electronice,
ziare, cataloage, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, marketing, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare.

2092



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare de texte, altele decât
cele publicitare, publicare de cărți, altele decât
cele publicitare, informații legate de divertisment,
informații legate de educație, furnizarea de publicații
electronice online, nedescărcabile, organizarea
și desfășurarea de simpozioane, organizarea și
desfășurarea de colocvii, organizarea și desfășurarea
de seminarii, organizarea și desfășurarea de
congrese, organizarea de concursuri (educație,
divertisment), cursuri de corespondență, informații
educaționale.
42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei, ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, programare pe calculator,
consultanță în proiectarea și dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, consultanță de software
computerizat, instalare de software pentru computere,
design de software pentru computer, monitorizarea
sistemelor computerizate prin acces de la distanță,
studii de proiecte tehnice, închirierea serverelor web,
cercetări științifice.

M 2013 08681 130711 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, 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 și consiliere pentru clienţi
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(firmă pentru consilierea consumatorilor), analiza
preţului de achiziţie, răspunderea la telefon pentru
abonaţii indisponibili, evaluări ale afacerilor,
aranjarea abonamentelor de ziar pentru terți,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii pentru
terți, managementul afacerilor pentru artişti, asistenţă
în managementul afacerilor, licitaţii, auditul afacerilor,
transmiterea facturilor prin poştă, contabilitate,
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, agenţii pentru
informaţii comerciale, 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,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, consultanţă profesională în afaceri,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), analiza preţului, demonstraţii
cu produse, publicitate prin corespondenţă direct,
disiminarea materiei publicitare, distribuirea de
eşantioane, reproducerea documentelor, prognoze
economice, servicii de experţi în eficienţa afacerii,
agenţii de locuri de muncă, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
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organizarea de prezentări de modă în scop
promotional, management computerizat al fişierelor,
prognoze economice, managementul afacerilor
pentru hoteluri, agenţii de import-export, asistenţă
pentru management industrial sau commercial,
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 terți, servicii de consiliere
pentru managementul afacerilor, consultanţă de
management al personalului, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, modelare
pentru promoţii publicitare sau de vânzări, servicii
de culegere a ştirilor, aranjarea abonamentelor
la ziar pentru alții, închirieri de ecipamente şi
aparatură de birou, publicitate ordine pe o reţea de
computere, sondaje de opinie, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
în aer liber, servicii de externalizae (asistenţă de
afaceri), întocmirea statelor de plată, recrutarea
personalului, servicii de fotocopiere, 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, agenţii de publicitate, pregătirea
secţiunilor publicitare, închirierea de material
publicitar, scrierea textelor publicitare, publicitate
radio, reclame radio, personal de recrutare, servicii
de relocare pentru afaceri, închirierea spatiilor
publicitare, închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare, închirierea de
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aparate de fotocopiere, închirierea tonomatelor,
intermedieri de promoţii de vânzare pentru alții,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, pregătirea taxelor, servicii
de telemarketing, publicitate televizată, reclame
televizate, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialului publicitar.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii, extracţii
miniere, forare pentru petrol şi gaze, instalarea şi
repararea aparatelor de aer condiţionat, întreţinerea
şi reparaţia avionului, tratament antirugină pentru
vehicule, servicii pentru facerea zăpezii artificiale,
asfaltare, curăţarea şi repararea cazanelor, zidire,
supravegherea construcţiei de clădiri, izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
curăţarea clădirilor (interior), închirierea de buldozere,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea
şi repararea arzătoarelor, confecționarea de dulapuri
(reparații), spălare auto/spălătorie autovehicule,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea scutecelor,
curăţarea uscată, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea articolelor de îmbrăcăminte, curăţarea
vehiculelor, repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor hardware
ale calculatorului, închirierea echipamentelor de
construcţii, informaţii despre construcţii, demolarea
clădirilor, dezinfectare, forarea de puţuri, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
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ascensoarelor, închirierea excavatoarelor, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din
agricultură, extragerea minereului, construcţia
de fabrici, instalarea şi repararea proiectoarelor
de film, instalarea şi repararea alarmelor de
incendiu, instalarea şi repararea echipamentelor
de refrigerare, întreţinerea blănurilor, curăţare
şi reparare, instalarea şi repararea cuptoarelor,
întreţinerea mobile, restaurarea mobilei, lubrifierea
vehiculelor (ungere), construcţia de porturi, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire, informații
despre reparații, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, călcarea lenjeriei,
instalarea şi repararea dispozitivelor de irigare,
instalarea echipamentelor de bucătărie, ascuţirea
cuţitelor, spălarea rufelor, întreţinerea articolelor din
piele, curăţare şi reparare, repararea încuietorilor
de siguranţă, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
maşinilor întreţinerea vehiculelor, zidărie, remediere
îmbrăcămintei, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
repararea umbrelelor de soare, pavarea drumurilor,
repararea aparatelor de fotografiat, construcţia de
diguri portuare, întreţinerea şi construcţia conductelor,
tencuire, servicii de instalatii sanitare, lustruirea
vehiculelor, presarea articolelor de îmbrăcăminte,
şlefuire cu piatră ponce, repararea pompelor, servicii
de exploatare în carieră, exterminarea şobolanilor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial distruse,
reconstruirea maşinilor uzate sau parţial distruse,
renovarea articolelor de îmbrăcăminte, închirierea
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maşinilor de măturat străzile, reparaţii subacvatice,
recositorire, reşaparea anvelopelor, nituire, servicii
pentru acoperişuri, protecţie anticorozivă, întreţinerea
şi repararea seifurilor, sablare, constructia de schele,
staţii de service pentru vehicule (alimentare şi
întreţinere), construcţia de nave, repararea pantofilor,
vopsirea sau repararea semnelor, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea şi repararea telefoanelor, vulcanizarea
anvelopelor (reparaţii), închirierea macaralelor
(echipamente de construcţii), repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, tapiţare, reparaţii de tapiţerie,
lăcuire, asistență în cazul unei defecţiuni a vehiculului
(reparații), spălarea vehiculelor, construcţia şi
repararea depozitelor, spălare, spălarea lenjeriei,
curăţarea geamurilor.
39 - Transport materiale de constructii, ambalarea şi
depozitarea marfurilor.

M 2013 08817 130411 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, benzi
adezive pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru
uz medical, preparate albuminoase pentru uz
medical, aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-
reumatism, produse pentru suprimarea apetitului
pentru uz medical, produse anti-urice, balsamuri
pentru uz medical, produse balsamice pentru uz
medical, bandaje pentru pansament, produse
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medicinale pentru baie, produse biologice pentru uz
medical, preparate bronhodilatatoare, bomboane
medicale, capsule pentru uz farmaceutic, produse
chimice pentru uz medical, gumă de mestecat
pentru uz medicinal, comprese, dulciuri medicinale,
preparate de diagnosticare pentru uz medical, băuturi
dietetice adaptate uzului medical, digestive pentru
uz farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.

M 2013 08818 130412 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, benzi
adezive pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru
uz medical, preparate albuminoase pentru uz
medical, aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-
reumatism, produse pentru suprimarea apetitului
pentru uz medical, produse anti-urice, balsamuri
pentru uz medical, produse balsamice pentru uz
medical, bandaje pentru pansament, produse
medicinale pentru baie, produse biologice pentru uz
medical, preparate bronhodilatatoare, bomboane
medicale, capsule pentru uz farmaceutic, produse
chimice pentru uz medical, gumă de mestecat
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pentru uz medicinal, comprese, dulciuri medicinale,
preparate de diagnosticare pentru uz medical, băuturi
dietetice adaptate uzului medical, digestive pentru
uz farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.

M 2013 08889 130977 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, servicii de consultanţă
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultantă de organizare, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de relocare pentru
afaceri, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
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M 2013 08890 131194 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, servicii de consultanţă
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultantă de organizare, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de relocare pentru
afaceri, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasa 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare

în clasa 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online, evaluarea afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor.
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prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online, evaluarea afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor.

M 2013 08891 131195 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, servicii de consultanţă
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultantă de organizare, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de relocare pentru
afaceri, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasa 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online, evaluări ale afacerilor
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor.
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M 2013 08893 131197 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

M 2013 08892 131196 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, servicii de consultanţă
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultantă de organizare, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de relocare pentru
afaceri, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasa 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online, evaluări ale afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor.
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35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicarea textelor publicitare,
scrierea textelor publicitare, actualizarea materialelor
publicitare, distribuirea materialelor publicitare,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), consultanţă profesională
în afaceri, consultanţă în organizarea afacerilor,
informaţii despre afaceri, servicii de consultanţă
pentru managementul afacerilor, managementul
afacerilor şi consultantă de organizare, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de relocare pentru
afaceri, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasa 30 (exceptând transportul lor), permiţând
clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere în mod
convenabil, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele de vânzare cunoscute, inclusiv
online., evaluări ale afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor.

M 2014 06891 136604 30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o
reţea de computere, publicitate pay per click,
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M 2014 07096 136605 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, materiale de instruire
sau învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase).

publicarea textelor publicitare, scrierea textelor
publicitare, actualizarea materialelor publicitare,
distribuirea materialelor publicitare, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de intermediere comercială,
consultanţă profesională în afaceri, consultanţă în
organizarea afacerilor, informaţii despre afaceri,
managementul afacerilor şi consultată de organizare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de relocare pentru afaceri, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
optimizarea traficului pe paginile web, optimizarea
motoarelor de căutare, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, distribuirea de eşantioane, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, regruparea în avantajul terţilor
a produselor cuprinse în clasa 30 (exceptând
transportul lor), permiţând clienţilor să le vizualizeze
şi să le cumpere în mod convenabil, prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele de
vânzare cunoscute, inclusiv online, evaluări ale
afacerilor, servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
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30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o
reţea de computere, publicitate pay per click,
publicarea textelor publicitare, scrierea textelor
publicitare, actualizarea materialelor publicitare,
distribuirea materialelor publicitare, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori), servicii de intermediere comercială,
consultanţă profesională în afaceri, consultanţă în
organizarea afacerilor, informaţii despre afaceri,
managementul afacerilor şi consultată de organizare,
asistenţă în managementul afacerilor, servicii
de relocare pentru afaceri, marketing, cercetare
de marketing, studii de marketing, procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
optimizarea traficului pe paginile web, optimizarea
motoarelor de căutare, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, distribuirea de eşantioane, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, regruparea în avantajul terţilor a
produselor cuprinse în clasele 16 şi 30 (exceptând
transportul lor, permiţând clienţilor să le vizualizeze
şi să le cumpere în mod convenabil, prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele de
vânzare cunoscute, inclusiv online.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
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M 2015 02550 138778 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
contabilitate, actualizarea materialelor publicitare,
consiliere pentru clienţi, asistență în afaceri, informaţii
de afaceri, managementul afacerilor şi consultată de
organizare, managementul afacerilor pentru pieţe,
asistenţă de management comercial şi industrial,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, servicii de comparaţie a preţurilor,
servicii de relaţii cu publicul, organizarea de târguri
cu scop comercial sau publicitar, organizarea de
expoziții cu scop comercial sau publicitar, consultanţă
în managementul afacerilor şi organizare, consultanţă
în managementul personalului, furnizarea unei
pieţe on-line pentru cumpărători şi vânzători de
bunuri şi servicii, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, publicitate radio,
publicitate televizata, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, închiriere spaţiu publicitar, difuzare de
materiale publicitare, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori),
marketing, promovarea vânzării pentru terți, agenții de
import-export, prelucrarea administrativă a comenzilor
de cumpărare, închirierea standurilor și a spațiilor
comerciale, facturare., comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
și en-gros.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, servicii financiare, analiză
financiară, consultanță financiară, colectarea chiriilor,
servicii de credit, servicii de debit, servicii de numerar
electronic, împrumuturi (servicii financiare).
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M 2015 03479 145291 30 - Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, paste făinoase
alimentare, paste uscate, paste preparate, paste
făinoase umplute, mâncăruri care includ paste,
paste din grâu integral, paste cu legume (sosuri),
paste făinoase gata-preparate, alimente din paste
făinoase uscate, paste sub formă de foi, mâncăruri
gata preparate care conţin paste, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte, mâncăruri preparate în
special pe bază de paste.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicitate pay per click, publicarea
textelor publicitare, scrierea textelor publicitare,
proiectarea materialelor publicitare, actualizarea
materialelor publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii comerciale şi consiliere
pentru clienţi, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
servicii de intermediere comercială, consultanţă
profesională în afaceri, consultanţă în organizarea
afacerilor, informaţii despre afaceri, managementul
afacerilor şi consultată de organizare, asistenţă în
managementul afacerilor, servicii de relocare pentru
afaceri, marketing, cercetare de marketing, studii
de marketing, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, optimizarea motoarelor
de căutare, optimizarea traficului pe paginile web,
furnizarea de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, demonstraţii cu produse, distribuirea
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M 2015 03498 145410 30 - Făină şi preparate făcute din făină, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, paste făinoase
alimentare, paste uscate, paste preparate, paste
făinoase umplute, mâncăruri care includ paste,
paste din grâu integral, paste cu legume (sosuri),
paste făinoase gatapreparate, alimente din paste
făinoase uscate, paste sub formă de foi, mâncăruri
gata preparate care conţin paste, paste uscate şi
proaspete, tăieţei şi găluşte, mâncăruri preparate în
special pe bază de paste.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, informaţii despre transport,
logistici de transport, informaţii despre depozitare,
livrarea de mărfuri, livrarea de mărfuri prin
corespondenţă, închirierea de congelatoare,
închirierea frigiderelor/dulapurilor pentru alimente
congelate, închirierea containerelor de depozitare,
închirierea depozitelor.

de eşantioane, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri
în scopuri comerciale sau publicitare, regruparea în
avantajul terţilor a produselor cuprinse în clasa 30
(exceptând transportul lor), permiţând clienţilor să
le vizualizeze şi să le cumpere în mod convenabil,
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele, de vânzare cunoscute, inclusiv online,
evaluări ale afacerilor, servicii de consiliere pentru
managementul afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
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M 2015 07210 150224 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau

M 2015 06746 141694 5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice pentru uz uman şi pentru
animale, plasturi şi materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide, benzi
adezive pentru uz medical, plasturi, adjuvant pentru
uz medical, preparate albuminoase pentru uz
medical, aminoacizi pentru uz medical, brăţări anti-
reumatism, produse pentru suprimarea apetitului
pentru uz medical, produse anti-urice, balsamuri
pentru uz medical, produse balsamice pentru uz
medical, bandaje pentru pansament, produse
medicinale pentru baie, produse biologice pentru uz
medical, preparate bronhodilatatoare, bomboane
medicale, capsule pentru uz farmaceutic, produse
chimice pentru uz medical, gumă de mestecat
pentru uz medicinal, comprese, dulciuri medicinale,
preparate de diagnosticare pentru uz medical, băuturi
dietetice adaptate uzului medical, digestive pentru
uz farmaceutic, droguri medicinale, loţiuni pentru uz
farmaceutic, pastile pentru uz farmaceutic, băuturi
medicinale, ierburi medicinale, uleiuri medicinale, ceai
medicinal, medicamente pentru uz uman, suplimente
alimentare pe bază de minerale, ape minerale pentru
uz medicinal, suplimente nutritive, pastile pentru uz
farmaceutic, preparate pe bază de vitamine.
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menaj, maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, forme de tipar.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), Stabilirea abonamentelor
la ziar pentru terţi, Stabilirea abonamentelor la
serviciile de telecomunicaţii pentru terți, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, consultanţă
în managementul afacerilor, consultanţă în domeniul
managementului personalului, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, sgenţii de informaţii
comerciale, sgenţii de ocupare a forţei de muncă,
managementul computerizat al fişierelor, actualizarea
materialelor de publicitate, contabilitate, demonstraţii
cu produse, servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros pentru preparate farmaceutice, veterinare şi
sanitare şi produse medicale, previziuni economice,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, facturare,
servicii de fotocopiere, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori (magazin de consiliere
pentru consumatori), servicii de relocare pentru
afaceri, întocmire de declaraţii fiscale, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul afacerilor, agenţii de import-export,
informaţii în domeniul afacerilor, analiza preţului
de cost, marketing, cercetarea pieţei, studii de
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piaţă, organizarea de prezentări de modă în scopuri
promoţionale, investigaţii privind afacerile, sondaje
de opinie, redactare de texte publicitare, întocmirea
extraselor de cont, compilarea statisticilor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru terţi,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), testare psihologică în vederea
selectării de personal, recrutarea de personal,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de vînzare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, producţia de clipuri publicitare,
consultanţă profesională în afaceri, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor pentru
artişti, relaţii publice, publicitate radio, postarea de
afişe publicitare, publicitate onlinepe o reţea de
calculatoare, publicitate prin corespondenţă, agenţii
de publicitate, reproducere de documente, întocmirea
statelor de plata, servicii de secretariat, căutare
de sponsorizare, stenografiere, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
prelucrare de texte, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, servicii de telemarketing:
publicitate prin televiziune, dactilografiere, publicarea
de texte publicitare: licitare: închirierea de spaţiu
publicitar: închirierea maşinilor de fotocopiere,
închiriere de echipamente şi maşini de birou:
închirierea de material publicitar, închirierea timpului
publicitar în mijloacele de comunicare, închirierea
automatelor, promovarea vânzărilor pentru terţi,
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distribuirea de eşantioane, difuzarea materialelor
publicitare, publicitate directă prin poştă, cercetări
privind afacerile, administrare comercială a licenţelor
bunurilor şi serviciilor pentru terţi, auditul afacerilor,
managementul afacerilor sportivilor, evaluări ale
afacerilor, asistență în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, servicii de revista presei.
41 - Educaţie, instruire.

M 2015 08389 152928 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, agenții
de publicitate, actualizarea materialelor publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, informații
comerciale și consiliere pentru clienți (firmă
pentru consilierea consumatorilor), asistență în
managementul afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, managementul afacerilor și consultanță
de organizare, agenții pentru informații comerciale,
informații și consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), asistență de management
comercial și industrial, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail: distribuirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
marketing, cercetare de marketing, studii de
marcheting, modeling pentru promoții publicitare
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sau de vânzări, prezentarea de produse în mediile
de comunicare, pentru retail, publicarea textelor
publicitare, închirierea de material publicitar,
închirierea spațiilor publicitare, închirierea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de comunicare,
intermedierea serviciilor de telecomunicații.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de computere, transmisie radio,
transmisii de televiziune, comunicații cu telefonul
mobil, transmiterea mesajelor, agenții de știri,
informații despre telecomunicații, transmisie wireless.

M 2016 00519 150199 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
asistență de management comercial sau industrial,
managementul fișierelor computerizate, consultanță
de management al personalului, marcheting,
cercetare de marketing, studii de marcheting,
modeling pentru promoții publicitare sau de
vânzări, servicii de culegere a știrilor, intermedierea
abonamentelor de ziar, închirieri de echipamente și
aparatură de birou, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
domeniul managementului personalului, recrutarea
personalului, servicii de fotocopiere, sondaje de
opinie, prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail, servicii de comparare
a prețurilor, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, procesare a cuvintelor, intermediere
de achiziții (achiziția de produse și servicii pentru
alte afaceri), producția de clipuri publicitare, testare
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psihologică pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea textelor publicitare, agenții
de publicitate, pregătirea secțiunilor publicitare
închirierea de material publicitar publicarea textelor
publicitare scrierea textelor publicitare procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, reclame
radio, personal de recrutare, servicii de relocare
pentru afaceri, închirierea spațiilor publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, închirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea tonomatelor închirierea aparaturii și
echipamentelor de birou, închiriere de material
publicitar, reproducerea documentelor, cercetarea
afacerilor, prezentarea produselor în medii de,
comunicare pentru retail, intermedieri de promoții
de vânzare, distribuirea eșantioanelor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, intermedierea abonamentelor
la servicii de telecomunicații, intermedierea
abonamentelor de ziar, sistematizarea informațiilor
în bazele de date, computerizate, pregătirea taxelor,
intermedierea serviciilor de telecomunicații, servicii
de telemarketing, servicii de răspuns la telefon pentru
abonații indisponibili, 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.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
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şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de soluționare alternativă
a disputelor, servicii de arbitraj, gărzi de corp, servicii
de însoțire, închiriere a articolelor vestimentare,
licențierea software-urilor de computer (servicii
legale), consultanță pentru proprietatea intelectuală,
consultanță în materie de securitate, managementul
drepturilor de autor, agenții de detectivi, înregistrarea
numelor domeniilor (servicii juridice), cercetare
genealogică, consultanță în materie de proprietate
intelectuală, licențierea proprietății intelectuale,
servicii de supraveghere a proprietății intelectuale,
investigarea disparițiilor, investigarea trecutului
persoanelor, licențierea proprietății intelectuale,
servicii privind litigiile, returnarea proprietății pierdute,
managementul drepturilor de autor, mediere,
investigarea persoanelor dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate și anti-efracție, investigarea
trecutului personal.

M 2016 00520 150200 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
asistență de management comercial sau industrial,
managementul fișierelor computerizate, consultanță
de management al personalului, marcheting,
cercetare de marketing, studii de marcheting,
modeling pentru promoții publicitare sau de
vânzări, servicii de culegere a știrilor, intermedierea
abonamentelor de ziar, închirieri de echipamente și
aparatură de birou, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), întocmirea ștatelor de plată, consultanță în
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domeniul managementului personalului, recrutarea
personalului, servicii de fotocopiere, sondaje de
opinie, prezentarea de produse în mediile de
comunicare, pentru retail, servicii de comparare
a prețurilor, procesarea administrativă a ordinelor
de comandă, procesare a cuvintelor, intermediere
de achiziții (achiziția de produse și servicii pentru
alte afaceri), producția de clipuri publicitare, testare
psihologică pentru selectarea personalului, relații
publice, publicarea textelor publicitare, agenții
de publicitate, pregătirea secțiunilor publicitare
închirierea de material publicitar publicarea textelor
publicitare scrierea textelor publicitare procesarea
administrativă a ordinelor de comandă, reclame
radio, personal de recrutare, servicii de relocare
pentru afaceri, închirierea spațiilor publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul mediilor de
comunicare, închirierea de aparate de fotocopiere,
închirierea tonomatelor închirierea aparaturii și
echipamentelor de birou, închiriere de material
publicitar, reproducerea documentelor, cercetarea
afacerilor, prezentarea produselor în medii de,
comunicare pentru retail, intermedieri de promoții
de vânzare, distribuirea eșantioanelor, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografie,
căutare sponsorizare, întocmirea extraselor de cont,
compilarea statisticilor, intermedierea abonamentelor
la servicii de telecomunicații, intermedierea
abonamentelor de ziar, sistematizarea informațiilor
în bazele de date, computerizate, pregătirea taxelor,
intermedierea serviciilor de telecomunicații, servicii
de telemarketing, servicii de răspuns la telefon pentru
abonații indisponibili, reclame televizate, testare
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M 2016 02308 144076 29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
conserve din carne, conserve din peşte, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

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.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de soluționare alternativă
a disputelor, servicii de arbitraj, gărzi de corp, servicii
de însoțire, închiriere a articolelor vestimentare,
licențierea software-urilor de computer (servicii
legale), consultanță pentru proprietatea intelectuală,
consultanță în materie de securitate, managementul
drepturilor de autor, agenții de detectivi, înregistrarea
numelor domeniilor (servicii juridice), cercetare
genealogică, consultanță în materie de proprietate
intelectuală, licențierea proprietății intelectuale,
servicii de supraveghere a proprietății intelectuale,
investigarea disparițiilor, investigarea trecutului
persoanelor, licențierea proprietății intelectuale,
servicii privind litigiile, returnarea proprietății pierdute,
managementul drepturilor de autor, mediere,
investigarea persoanelor dispărute, monitorizarea
alarmelor de securitate și anti-efracție, investigarea
trecutului personal.
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30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâne,
produse de patiserie şi cofetărie, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste făinoase
gata-preparate, alimente din paste făinoase uscate,
produse alimentare extrudate preparate din porumb,
produse alimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri, aluat,
aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri din
acestea, produse din aluat gata de copt, cafea, ceai,
cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicitate pay per click, publicarea
textelor publicitare, scrierea textelor publicitare,
proiectarea materialelor publicitare, actualizarea
materialelor publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii comerciale şi consiliere pentru
clienţi, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), administrarea
programelor de fidelizare, servicii de intermediere
comercială, consultanţă profesională în afaceri,
consultanţă în organizarea afacerilor, informaţii
despre afaceri, managementul afacerilor şi consultată
de organizare, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de relocare pentru afaceri, marketing,
cercetare de marketing, studii de marketing,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
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M 2016 02900 144778 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice, clişee.
30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
paste făinoase alimentare, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate
produse din grâu, produse din aluat gata de copt,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicitate pay per click, publicarea
textelor publicitare, scrierea textelor publicitare,
proiectarea materialelor publicitare, actualizarea
materialelor publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii comerciale şi consiliere pentru

prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe paginile web, indexarea web în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 29 şi 30 (exceptând transportul lor,
permiţând clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere
în mod convenabil, prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele de vânzare cunoscute,
inclusiv online, evaluări ale afacerilor, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
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M 2016 02901 144779 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
paste făinoase alimentare, alimente din paste
făinoase uscate, produse alimentare extrudate

clienţi, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), administrarea
programelor de fidelizare, servicii de intermediere
comercială, consultanţă profesională în afaceri,
consultanţă în organizarea afacerilor, informaţii
despre afaceri, managementul afacerilor şi consultată
de organizare, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de relocare pentru afaceri, marketing,
cercetare de marketing, studii de marketing,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe paginile web, indexarea web în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 29 şi 30 (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere
în mod convenabil, prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele de vânzare cunoscute,
inclusiv online, evaluări ale afacerilor, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.
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produse din grâu, produse din aluat gata de copt,
produse de patiserie şi cofetărie.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, publicitate
prin corespondenţă, publicitate online pe o reţea
de computere, publicitate pay per click, publicarea
textelor publicitare, scrierea textelor publicitare,
proiectarea materialelor publicitare, actualizarea
materialelor publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii comerciale şi consiliere pentru
clienţi, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), administrarea
programelor de fidelizare, servicii de intermediere
comercială, consultanţă profesională în afaceri,
consultanţă în organizarea afacerilor, informaţii
despre afaceri, managementul afacerilor şi consultată
de organizare, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de relocare pentru afaceri, marketing,
cercetare de marketing, studii de marketing,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe paginile web, indexarea web în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 29 şi 30 (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere
în mod convenabil, prezentarea acestora pentru
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vânzare prin toate mijloacele de vânzare cunoscute,
inclusiv online., evaluări ale afacerilor, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor.

M 2016 04513 146771 14 - Metale preţioase şi aliajele lor, giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase, ciasornicarie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, șepci, pălării, bonete,
broboade, banda ne (batiste), berete, benzi pentru
cap (îmbrăcăminte), gulere (îmbrăcăminte), gulere
detașabile, bavete, curele (îmbrăcăminte), salopete,
sorturi (îmbrăcăminte), pantaloni scurți de boxer,
bustiere, îmbrăcăminte pentru gimnastică, manșete/
brățări (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bicicliști,
jartiere, cape de blană, pantofi de gimnastică,
pelerine, ciorapi, jambiere (încălzitoare pentru
picioare), tricouri, mănuși, poncho-uri, pijamale/
pijamale, eșarfe/eșarfe, șaluri, sandale de baie,
papuci de baie, pantofi de plajă, costume de baie,
halate de baie, haine de plajă.
26 - Dantele, broderii, panglici şi şireturi, nasturi,
capse, copci, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, evaluarea antichităților, evaluarea
operelor de artă, strângerea de fonduri caritabile,
sponsorizare financiară, evaluarea bijuteriilor,
evaluarea costurilor de reparație (evaluare
financiară), evaluarea timbrelor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea și susținerea
seminariilor, antrenament (instruire), organizarea de
competiții (educație sau amuzament), organizarea
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și susținerea conferințelor, informații referitoare
la educație, consiliere vocațională (consiliere
educațională), organizarea și susținerea congreselor,
examinări referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, organizarea de expoziții
în scopuri culturale sau educaționale, instruire
practică (demonstrații), predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), organizarea și
susținerea de ateliere (instruire).

M 2016 07369 169354 19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, cornişe, nemetalice, acoperiri de
ciment ignifuge, dale pentru pardoseală, nemetalice,
pardoseli, nemetalice, cadre, nemetalice, pentru
construcţii, gips, căptuşeli, nemetalice, pentru
construcţii, paravane, nemetalice, ipsos pentru
construcții, materiale de armare, nemetalice,
pentru construcţii, ţevi rigide, nemetalice, pentru
construcţii, pardoseli din plăci, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, plăci de căptuşit
pereţii, nemetalice, pentru construcții, căptuşeli pentru
pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

M 2016 07391 148241 16 - Hârtie, carton, saci (pungi, plicuri) din hârtie
sau plastic pentru ambalat, materiale de instruire
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sau învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, broşuri, etichete, reviste,
fluturaşi pentru publicitate.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de carne,
conserve din carne, conserve din peşte, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi gătite,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse
lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, paste făinoase
alimentare, paste făinoase umplute, paste făinoase
gata preparate, alimente din paste făinoase uscate,
produse alimentare extrudate preparate din porumb,
produse aplimentare fabricate din orez, produse
alimentare extrudate preparate din grâu, produse
alimentare preparate sub formă de sosuri, aluat,
aluat îngheţat, aluat dospit, aluaturi şi amestecuri din
acestea, produse din aluat gata de copt, 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),
mirodenii, gheaţă.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou., publicitate prin
corespondenţă, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate pay per click, publicarea
textelor publicitare, scrierea textelor publicitare,
proiectarea materialelor publicitare, actualizarea
materialelor publicitare, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii comerciale şi consiliere pentru
clienţi, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori), administrarea
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programelor de fidelizare, servicii de intermediere
comercială, consultanţă profesională în afaceri,
consultanţă în organizarea afacerilor, informaţii
despre afaceri, managementul afacerilor şi consultată
de organizare, asistenţă în managementul afacerilor,
servicii de relocare pentru afaceri, marketing,
cercetare de marketing, studii de marketing,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea traficului
pe paginile web, indexarea web în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, demonstraţii cu produse,
distribuirea de eşantioane, organizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
regruparea în avantajul terţilor a produselor cuprinse
în clasele 29 şi 30 (exceptând transportul lor),
permiţând clienţilor să le vizualizeze şi să le cumpere
în mod convenabil, prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele de vânzare cunoscute,
inclusiv online., evaluări ale afacerilor, servicii de
consiliere pentru managementul afacerilor.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor.

M 2016 08194 154420 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru calirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi/te industriei, silicoane, pământ
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fertil, turbă (îngrășământ), semințe pentru producție
agricolă, conservanți pentru flori, substanțe de
conservare a semințelor.
2 - Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii şi contra deteriorării lemnului, materiale
colorante, mordanţi, raşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie şi pulbere pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti, amorse, vopsele pentru
ceramică.
6 - Metale comune şi aliajele lor, materiale de
construcţie metalice, construcţii transportabile
metalice, materiale metalice pentru căile ferate,
cabluri şi fire metalice neelectrice, produse de
lăcătuşerie şi feronerie metalică, tuburi metalice,
case de bani, minereuri, țiglă metalică pentru clădiri,
jgheaburi, garduri metalice, stâlpi metalici, porți
metalice, balamale din metal, litere din metal și cifre
dmetal, neiluminate, sârmă din metal comun, sârmă
ghimpată, țevi din oțel sudate, șuruburi metalice, cuie,
dibluri din metal, șaibe (feronerie), piulițe din metal,
ancore metalice, mânere de uși din metal, tub din
metal, colțare, lanțuri din metal, frânghii din metal,
corzi din metal scripeți din metal, alții decât cei pentru
mașini, lacăte din metal, altele decât cele electrice,
seifuri, grătare din metal, nipluri de unsoare, dopuri
din metal, cleme din metal pentru cabluri și conducte,
țevi drenaj din metal, coșuri din metal.
17 - Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate, produse din materiale plastice
semiprelucrate, materiale de călăfătuire, etanşare şi
izolare, conducte flexibile nemetalice, vată de sticlă
pentru izolare, vată minerală pentru izolare, țesături

2127



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

din fibră de sticlă pentru izolație, bandă hidroizolantă,
mănuși izolatoare, opritoare de uși din cauciuc,
tencuială de izolare, benzi adezive, altele decât
papetărie și nu pentru uz medical sau gospodăresc,
garnituri, etanșare.
19 - Materiale de construcţie nemetalice, conducte
rigide nemetalice pentru construcţie, asfalt, smoală
şi bitum, construcţii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice, cărămizi, buiandrugi, nu din
metal, grinzi, popi metalici, cherestea de construcții,
cutii poștale, produse bituminoase pentru clădiri,
ferestre, nu din metal, ipsos pentru construcții, tavan,
nu din metal, elemente de izolare, profile de trecere,
uși, nu din metal, dușumea de lemn, praguri, nu din
metal, lambriuri, nu din metal, material geotextil,
sifoane de scurgere, nu din metal sau plastic, gresie,
nu din metal, mozaic pentru clădiri, piatră pentru
clădiri, pardoseli, nu din metal.
20 - Mobile, oglinzi, rame, os, corn, fildeş, fanoane
de balenă sau sidef, prelucrate sau semiprelucrate,
scoici, spumă de mare, chihlimbar galben, dibluri
nemetalice, șuruburi nemetalice, fitinguri de uși
nemetalice, mânere de uși, nemetalice, opritoare
pentru uși, nu din metal sau din cauciuc, șine perdea,
jaluzele de interior (umbre, mobilier), perne, mască
chiuvetă, paturi (mobilier), paturi de copii, saltele
pentru paturi, rafturi de mobilier, mobilă de birouri,
cuiere pentru haine, scaune, fotolii, tabureți pentru
picioare, mese (mobilier).
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de relații cu publicul, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
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de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,

) 

organizarea și managementul afacerilor, consultanță
în managementul personalului, furnizarea unei piețe
on-line pentru cumpărători și vânzători de bunuri
și servicii, furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, publicitate prin comanda
prin poștă, publicitate radio, publicitate televizată,
actualizarea de materiale publicitare, publicitate
online pe o rețea de calculatoare, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare și a presei,
distribuirea de materiale publicitare, difuzarea de
materiale publicitare, publicitate prin poștă directă,
informații comerciale și consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere pentru consumatori, agenții
de import-export, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, transportul de mărfuri,
depozitare de bunuri, livrarea bunurilor, ambalarea
bunurilor, transportul de mobilier.

M 2017 00984 11 - Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a
vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de
ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare,
aparate pentru filtrarea apei, sisteme de purificare a
apei, filtre șI dedurizatoare pentru apă, filtre de apă
potabilă.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
marketing și promovare pentru alții, servicii de
relații cu publicul, organizarea de târguri cu scop
commercial sau publicitar, organizarea de expoziții
cu scop commercial sau publicitar, consultanță în
managementul afacerilor și organizare, consultanță în

2129



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

managemenutul personalului, furnizarea de informații
de afaceri prin intermediul unui site web, actualizare
de materiale publicitare, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare, difuzare de materiale
publicitare, publicitate prin poștă directă, informații
comerciale și consigliere pentru consumatori
(magazine de consigliere pentru consumatori,
investigații comerciale, comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul, cu ridicata
și en-gros, agenții de import-export, lanț de magazine,
servicii de comenzi și vânzare online, prelucrarea
administrativă a comenzilor de cumpărare.

M 2017 01010 153047 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporturi de înregistrare magnetică,
discuri acustice, discuri compacte, DVD-uri şi
alte suporturi digitale de înregistrare, mecanisme
pentru aparate cu preplată, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare, software de calculator,
extinctoare, publicații electronice (descărcabile),
calculatoare, periferice, discuri, casete video, aparate
și instrumente audio, vizuale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea și desfășurarea
de simpozioane, colocvii, seminarii și congrese,
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organizarea de concursuri legate de educație, cursuri
de corespondență, informații despre educație, servicii
de publicare pentru cărți, organizarea de expoziții,
seminarii, ateliere și conferințe, servicii de publicare.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea, servicii de analiză şi cercetare industrială,
Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, programare pe calculator, servicii de
consultanță accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, servicii de programare computerizată,
creare de software pentru computer, consultanță
în proiectarea și dezvoltarea hardware-ului pentru
computere, consultanță de software computerizat,
instalarea de software pentru computere, organizarea
de studii de proiecte tehnice, închirierea serverelor
web, servicii științifice.

M 2017 05700 152777 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călire şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, materiale tanante, adezivi (materiale
de lipit) destinaţi/e industriei., acetat de celuloză,
neprelucrat, acetați (chimicale), anhidridă acetică,
acetonă, acetilenă, tetraclorură de acetilenă,
compoziții chimice rezistente la acid, acizi, apă
acidulată pentru încărcarea bateriilor/apă acidulată
pentru încărcarea acumulatoarelor, rășini acrilice,
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neprelucrate, actiniu, cărbune activ/cărbune
activat, aditivi, produse chimice pentru fluide de
foraj/aditivi chimici pentru fluide de foraj, aditivi,
produse chimice pentru carburanți/aditivi chimici
pentru carburanți, aditivi, produse chimice pentru
insecticide/aditivi chimici pentru insecticide, aditivi,
produse chimice pentru fungicide/aditivi chimici
pentru fungicide, adezivi preparate pentru bandaje
chirurgicale, adezivi pentru scopuri industriale, adezivi
pentru postere publicitare, adezivi pentru afișe/
adezivi pentru tapet, adezivi pentru plăci cermice,
adjuvanți, alții decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agar-agar pentru scopuri industriale,
aglutinanți pentru beton, produse chimice pentru
agricultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, hârtie cu albumină,
albumină (brută, animală sau vegetală), alcool,
aldehide, alginați pentru scopuri industriale, alginați
pentru industria alimentară, alcalii, ioduri alcaline
pentru scopuri industriale, metale alcaline, metale
alcalino-pământoase, alcaloizi, alaun, alumină,
alaun de aluminiu, hidrați de aluminiu, silicați de
aluminiu, clorură de aluminiu, iodură de aluminiu,
acetat de aluminiu , americiu, amoniac, alaunde
amoniu, amoniac (alcalii volatile) pentru scopuri
industriale/alcalii volatile (amoniac) pentru scopuri
industriale, săruri amoniacale, aldehidă de amoniu,
săruri de amoniu, nitrat de amoniu, acetat de
amil, alcool amilic, anihidride, amoniac anhidru,
cărbune animal, albumină animală (materie primă),
preparate pe bază de cărbune animal, cărbune
animal, bălegar de origine animală, preparate
pentru maleabilizarea metalului, acid antranilic,
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preparate anti-fierbere pentru agenții de răcire pentru
motoare, soluții anti-spumare pentru baterii/soluții
anti-spumare pentru acumulatori, agenți anti-crustă,
substanțe antidetonante pentru motoarele cu ardere
internă, preparate anti-germinare pentru legume,
substanțe chimice anti-mătuire pentru geamuri,
antigel, antimoniu, oxid de antimoniu, sulfură de
antimoniu, antioxidant pentru utilizare în fabricare,
antioxidanți pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, antioxidanți pentru utilizare în fabricarea
produselor farmaceutice, antioxidanți pentru utilizare
în fabricarea suplimentelor alimentare produse
de antistatizare, altele decât cele pentru scopuri
casnice argon, arsenic, acid arsenios, îndulcitori
artificiali (preparate chimice), astatiniu, lichide
auxiliare folosite cu substanțe abrazive, preparate
bacteriere, altele decât cele de uz medical sau
veterinar, preparate bacteriologice pentru acetificare,
preparate bacteriologice, altele decât cele de uz
medical sau veterinar, bariu, compuși de bariu, sulfat
de bariu, oxid de bariu, hârtie baritată, baritină, baze
(preparate chimice), galat bazic de bismut, mordant
pentru prepararea pieilor/ preparare, cu excepția
uleiurilor, pentru piei bauxită, produse de conservare
a berii, produse de decantare și conservare a berii,
bentonită, derivați din benzen, benzen, acizi pe
bază de benzen, acid benzoic, sulfamidă benzoică,
benzen, berkeliu, bicarbonat de sodiu pentru scopuri
farmaceutice, biclorură de etan, bicromat de potasiu,
bicromat de sodiu, catalizatori biochimici, preparate
biologice, altele decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, culturi de țesuturi biologice, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, clei pentru
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prins păsări, bismut, subnitrat de bismut pentru
scopuri chimice, cărbune animal (de sânge), vitriol
albastru/sulfat de cupru (vitriol albastru), hârtie pentru
schițe, pânză pentru schițe, cărbune animal (negru
de oase), borax, acid boric pentru scopuri industriale,
lichid de frână, preparate de lipire, fondante de lipire,
conservanți pentru zidărie, cu excepția vopselurilor
și uleiurilor, brom pentru scopuri chimice, produse
secundare rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri industriale, cesiu, sodă calcinată, cianamidă
de calciu (îngrășământ), carbid de calciu, săruri
de calciu, californiu, calomel (clorură mercuroasă),
camfor, pentru scopuri industriale, carbid, carboliniu
pentru protecția plantelor, carbon, sulfură de carbon,
carbon pentru filtre, tetraclorură de carbon, negru
de fum pentru scopuri industriale, carbonați, acid
carbonic, hidrați de carbon, cazeină pentru scopuri
industriale, cazeină pentru industria alimentară,
casiopeiu (lutețiu)/lutețiu (casiopeiu), catalizatori,
catechu, alcalii caustice, sodă caustică pentru scopuri
industriale, caustice pentru scopuri industriale,
celuloză, esteri de celuloză pentru scopuri industriale,
derivați de celuloză (chimici), eteri de celuloză pentru
scopuri industriale, ciment (metalurgie), adeziv tip
ciment pentru încălțăminte, ciment pentru repararea
obiectelor sparte, conservanți pentru ciment, cu
excepția vopselurilor și uleiurilor, produse chimice
pe bază de ciment rezistente la apă, cu excepția
vopselurilor, glazură pentru ceramică, materiale
ceramice sub formă de particule, pentru utilizare
ca mijloace de filtrare, compuși ceramici pentru
aglutinare (granule și pulberi), ceriu, preparate
chimice de condensare, substanțe chimice pentru
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conservarea alimentelor, preparate chimice pentru
facilitarea alierii metalelor, preparate chimice
pentru scopuri științifice, altele decât pentru uz
medical sau veterinar, reactivi chimici, alții decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, substanțe
chimice pentru analize în laborator, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare/preparate
chimice pentru analize în laborator, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, preparate
chimice de uz fotografic, preparate chimice pentru
afumarea cărnii, preparate chimice pentru protecția
împotriva mucegaiului, preparate chimice pentru
prevenirea mălurii/preparate chimice pentru
prevenirea tăciunelui, intensificatori chimici pentru
hârtie, intensificatori chimici pentru cauciuc, aditivi
chimici pentru uleiuri, învelișuri chimice pentru lentile
oftalmice, produse chimice, cu excepția pigmenților,
pentru fabricarea emailului, produse chimice pentru
uz în silvicultură, cu excepția fungicidelor, erbicidelor,
insecticidelor și paraziticidelor, produse chimice
pentru fabricarea vopselelor, produse chimice pentru
fabricarea pigmenților, substanțe chimice pentru
curățarea coșurilor, clorați, cloruri, clor, acid colic,
cromați, alaun de crom, săruri de crom, acid cromic,
săruri de crom, oxid de crom, film cinematografic,
sensibilizat dar neexpus/filme cinematografice,
sensibilizate dar neexpuse, acid citric pentru scopuri
industriale, preparate de clarificare/preparate de
purificare, preparate pentru economisirea cărbunelui,
oxid de cobalt pentru scopuri industriale, colagen
pentru scopuri industriale, colodiu, produse chimice
pentru colorare-strălucire pentru scopuri industriale,
preparate combustibile (aditivi chimici la combustibilul
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de motor), compost, produse pentru conservarea
betonului, cu excepția vopselurilor și uleiurilor,
produse chimice de aerisire a betonului, produse
chimice pentru prevenirea condensului, agenți de
răcire pentru vehicule cu motor, preparate corozive,
cremă de tartru pentru scopuri chimice, cremă de
tartru pentru industria alimentară, pastă de tartru
pentru scopuri industriale, creozot pentru pentru
scopuri chimice, aldehidă crotonică, preparate
criogenice, culturi de microorganisme, altele decât
cele pentru uz medical sau veterinar, curiu, preparate
pentru finisarea produselor din piele, preparate pentru
finisarea pielilor, cianuri (prusiați)/prusiați, soluții
pentru cianotipie, ciment, produse chimice pentru
izolarea împotriva umezelii, cu excepția vopselurilor,
pentru zidărie, decoloranți pentru scopuri industriale/
preparate de albire (decoloranți) pentru scopuri
industriale, exfolianți, preparate de degresare pentru
utilizare în procesele de fabricație/preparate pentru
îndepărtarea grăsimii pentru utilizare în procesele
de fabricație, preparate de deshidratare pentru
scopuri industriale, produse pentru îndepărtarea
calcarului, altele decât cele pentru scopuri casnice,
aditivi detergenți pentru benzină/aditivi detergenți
pentru carburant, detergenți pentru utilizare în
procesele de fabricație, dextrină (măsură), preparate
de diagnosticare, altele decât pentru scopuri
medicale sau veterinare, diastază pentru scopuri
industriale, pământ de diatomee (diatomit), hârtie
diazo, dezincrustanți, dispersii de materiale plastice,
preparate pentru distilarea alcoolului de lemn, apă
distilată, dolomit pentru scopuri industriale, noroi de
foraj, gheață carbonică (dioxid de carbon), disprosiu,
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geluri de electroforeză, emolienți pentru scopuri
industriale, emulgatori, produse chimice pentru
decolorarea emailului, produse chimice pentru
decarbonizarea motorului/preparate chimice pentru
decarbonizarea motorului, preparate enzimatice
pentru scopuri industriale, preparate enzimatice
pentru industria alimentară, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară, rășini
epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri, etan, eteri,
alcool etilic, eter etilic, europiu, argilă expandată
pentru creșterea hidroponică a plantelor(subtrat),
produse chimice pentru albirea grăsimilor, acizi
grași, fermenți pentru scopuri chimice, fermiu,
ferocianuri, tablă ferotipie (fotografie), îngrășăminte,
preparate îngrășăminte, preparate de filtrare pentru
industria băuturilor, materiale de filtrare a plasticelor
neprocesate, materiale de filtrare a substanțelor
chimice, materiale de filtrare a substanțelor minerale,
materiale de filtrare a substanțelor vegetale,
preparate de finisare utilizate în producția de oțel,
agenți de stingere a incendiilor, preparate ignifuge,
fertizatori pentru hrana peștilor, elemente chimice
fisionabile, material fisionabil pentru energia nucleară,
băi de fixare (fotogafie), soluții de fixare (fotogafie),
preparate lumină de magneziu, flavonoide (compuși
fenolici) pentru scopuri industriale, floculanți, făină
pentru scopuri industriale, conservați pentru făină,
făini de sulf pentru scopuri chimice, fluide pentru
circuitele hidraulice/lichide pentru circuitele hidraulice,
fluor, compuși defluor, acid formic, aldehidă formică
pentru scopuri chimice, lianți utilizați în turnătorie,
preparate de formare utilizate în turnătorie, nisip de
turnătorie, franciu, combustibil pentru reactoarele
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nucleare, preparate de economisire a combustibilului,
pământul lui fuller utilizat în industria textilă, preparate
de împâslire pentru utilizare în industria textilă,
preparate de împâslire, gadoliniu, acid galic pentru
fabricarea cernelii, galliu, nucă galică, acid galotanic,
băi de galvanizare/băi pentru galvanizare, preparate
pentru galvanizare, gambir, preparate de purificare
a gazului/preparate pentru purificarea gazului,
gelatină pentru scopuri fotografice, gelatină pentru
scopuri industriale, gene de semințe pentru producția
agricolă, getter (substanțe chimic active), produse
chimice pentru sablarea sticlei, produse chimice
pentru colorarea sticlei, chit, glucoză pentru scopuri
industriale, glucoză pentru industria alimentară,
glucozide, clei pentru scopuri industriale, acid
glutamic pentru scopuri industriale, clei (lipici), altul
decât papetărie sau de uz casnic, gluten pentru
industria alimentară, gluten pentru scopuri industriale,
preparate cleioase pentru altoirea arborilor/preparate
cleioase pentru formarea arborilor/preparate cu clei
pentru formarea arborilor/preparate cu clei pentru
altoirea arborilor, gliceride, glicerină pentru scopuri
industriale, glicol eter, glicol, săruri de aur, ceară
de altoire pentru arbori, mastic de altoire pentru
arbori, grafen, grafit pentru scopuri industriale,
guano, gumă tragacantă pentru scopuri industriale,
gumă arabică pentru scopuri industriale, solvenți
gumă/preparate de degumare, gume (adezivi)
pentru scopuri industriale, gurjum balsam pentru
utilizare în fabricarea lacurilor, gips pentru utilizare ca
îngrășământ, nanopudre pentru scopuri industriale,
dendrimer pe bază de polimeri pentru utilizare în
fabricarea capsulelor pentru farmaceutice, preparate
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chimice pentru prevenirea bolilor care afectează
cerealele, preparate de întărire a metalului, acid
lactic, lactoză pentru industria alimentară, lactoză
pentru scopuri industriale, lactoză (neprelucrată),
negru de fum pentru scopuri industriale, lantan,
arseniat de plumb, arcetat de plumb, oxid de plumb,
cleiuri de piele, produse chimice pentru prepararea
pieilor, substanțe chimice pentru impregnarea pieilor,
substanțe chimice pentru recondiționarea pieilor,
substanțe chimice pentru impermeabilizarea pieilor,
lecitină (materie primă), lecitină pentru industria
alimentară, lecitină pentru scopuri industriale,
acetat de calciu, carbonat de calciu, clorură de
calciu, substanțe pentru întărirea calcarului, lichide
pentru eliminarea sulfaților din baterii/lichide pentru
eliminarea sulfaților din acumulatori, litiu (oxid de
litiu), litiu, hârtie de turnesol, argilă grasă, magnezit,
carbonat de magneziu, clorură de magneziu, lichid
magnetic pentru scopuri industriale, albumină de malț,
manganat, dioxid de mangan, coajă de mangrove
pentru scopuri industriale, conservanți pentru zidărie,
cu excepția vopselurilor și uleiurilor, chit pentru
articolele din piele, chit pentru anvelope, agenți de
frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale, oxid
mercuric, mercur, săruri de mercur, metaloizi, metan,
metil-eter, metil-benzol, metil-benzen, preparate de
microorganisme, altele decât cele de uz medical sau
veterinar, fermenți de lapte pentru scopuri chimice,
fermenți de lapte pentru industria alimentară, fermenți
de lapte pentru scopuri industriale, acizi minerali,
materiale de moderare pentru reactoare nucleare,
preparate de umectare (umezire) pentru utilizare la
albire/preparate de umectare pentru utilizare la albire,
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preparate de umectare (umezire) pentru utilizare la
vopsire/preparate de umectare pentru utilizare la
vopsire, preparate de umectare (umezire) pentru
utilizare în industria textilă/preparate de umectare
pentru utilizare în industria textilă, mordanți pentru
metale, produse de demulare pentru matrițe, produse
de limpezire a mustului, naftalină, neodim, neon,
neptuniu, hârtie nitrată, nitrați, acid azotic, nitrogen,
îngrășăminte azotate, protoxid de azot, bactericide
oenologice (preparate chimice folosite la fabricarea
vinului), dispersanți pentru ulei, ulei de chiment (chit),
produse chimice pentru albirea uleiurilor, produse
chimice pentru purificarea uleiurilor, produse chimice
pentru separarea uleiurilor, uleiuri pentru conservarea
alimentelor, uleiuri pentru prepararea pieilor în
timpul fabricării, uleiuri pentru tăbăcirea pieilor,
uleiuri pentru finisarea pieilor, acid oleic, olivină
(mineral silicat), agenți de opacifiere pentru emailuri,
agenți de opacifiere pentru sticlă, digestat organic
(îngrășământ), oxalați, acid oxalic, oxigen pentru
scopuri industriale, clorură de paladiu, pulpă de
hârtie, paste de umplere pentru repararea caroseriei
auto/paste de umplere pentru repararea caroseriei
automobilului, ghivece de turbă pentru horticultura,
turbă (îngrășământ), pectină (fotografie), pectină
pentru industria alimentară, pectină pentru scopuri
industriale, perborat de sodiu, percarbonați, perclorați,
persulfați, acid persulfic, agenți pentru dispersarea
petrolului, fenol pentru scopuri industriale, compoziții
pentru fabricarea discurilor fonografice, fosfați
(îngrășăminte), fosfatide, acid fosforic, fosfor, emulsii
fotografice, hârtie fotografică, dezvoltatori fotografici,
sensibilizatori fotografici, hârtie fotometrică, plăci
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fotosensibile, acid picric, preparate de reglare a
creșterii plantelor, plastifianți, materiale plastice,
neprelucrate, plastisoli, plutoniu, substanțe de
îndepărtare a lacului/substanțe pentru îndepărtarea
lacului, poloniu, rășini polimerizate, neprelucrate,
potasă, apă de potasiu, dioxalat de potasiu, potasiu,
făină de cartofi pentru scopuri industriale, pământ
de flori, lichid de servodirecție, praseodim, preparate
de stimulare a gătitului pentru scopuri industriale,
conservanți pentru utilizare în industria farmaceutică,
conservanți pentru plăci, cu excepția vopselurilor și
uleiurilor, substanțe pentru prevenirea destrămării
ciorapilor, preparate pentru prevenirea mătuirii
lentilelor, preparate pentru prevenirea mătuirii
sticlei, promețiu, gaze de propulsie pentru aerosoli,
protactiniu, gaze de protecție pentru sudare, proteină
(materie primă), proteine pentru utilizare în fabricare,
proteine pentru utilizare în fabricarea suplimentelor
alimentare, proteine pentru industria alimentară,
acid pirogalic, quebracho pentru scopuri industriale,
produse chimice pentru spălarea radiatorului,
elemente radioactive pentru scopuri științifice, radiu
pentru scopuri științifice, radon, pământuri rare, hârtie
indicatoare, alta decât pentru scopuri medicale sau
veterinare, agenți reducători pentru uz fotografic,
refrigeranți, preparate de recondiționare a discurilor
fonografice, compoziții pentru repararea tuburilor
interioare ale anvelopelor, compoziții pentru repararea
anvelopelor, reniu, sare gemă, conservanți pentru
cauciuc, rubidiu, zaharină, clorură de amoniu, spirt
de clorură de amoniu, acid salicilic, sare pentru
conservare, alta decât cea alimentară, sare, brută,
salpetru, săruri din metale pământoase rare, săruri
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pentru colorarea metalului, săruri pentru elemente
galvanice/săruri pentru baterii galvanice, săruri
din metale prețioase pentru scopuri industriale,
săruri pentru scopuri industriale, săruri (preparate
chimice), săruri (îngrășăminte), săruri din metale
alcaline, samariu, sos pentru prepararea tutunului,
scandiu, apă de mare pentru scopuri industriale,
alge marine (îngrășăminte), acid sebacic, substanțe
pentru conservarea semințelor, seleniu, hârtie
autorevelatoare (fotografie), pânză sensibilizată
pentru fotografie, plăci fotografice sensibilizate,
plăci sensibilizate pentru tipărirea offset, hârtie
sensibilizată, filme sensibilizate, neexpuse, preparate
de separare și desprindere (dezlipire)/ preparate
de dezlipire/preparate de separare și desprindere,
preparate pentru separarea grăsimilor, silicați, silicon,
carbură de siliciu (materie primă), siliconi, soluții
de săruri de argint pentru argintare, nitrat (azotat)
de argint, apret pentru utilizare în industria textilă,
grund pentru finisare și amorsare, preparate de
grunduire, zgură (îngrășăminte), săpun (metalic)
pentru scopuri industriale, carbonat de sodiu, sodiu,
săruri de sodiu (compuși chimici), preparate pentru
ameliorarea solului, pământ pentru culturi, produse
chimice pentru lipire / produse chimice pentru sudare,
fluxuri pentru lipire, gaze solidificate pentru scopuri
industriale, solvenți pentru lacuri, funingine pentru
scopuri industriale sau agricole, oxalat de potasiu,
spinel (oxid mineral), spirturi de sare, spirturi de
oțet (acid acetic diluat), substanțe chimice anti-
pătare utilizate pe țesături, amidon pentru scopuri
industriale, pastă de amidon (adeziv), altul decât
pentru papeterie sau menaj, preparate chimice pentru
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lichefierea amidonului (agenți de dezlipire)/agenți
de dezlipire (preparate chimice pentru lichefierea
amidonului, acid stearic, celule stern, altele decât
pentru scopuri medicale sau veterinare, stronțiu,
substraturi pentru cultivarea plantelor fără sol
(agricultură), sulfați, sulfuri, acizi sulfonici, sulf, eter
sulfuric, acid sulfuric, acid sulfuros, sumac pentru
tăbăcire, superfosfați (îngrășăminte), rășini sintetice,
neprocesate/rășini artificiale, neprocesate, materiale
sintetice pentru absorbția uleiului, talc (silicat de
magneziu), tanant, lemn tanant, acid tanic, tanin,
substanțe de tăbăcire, făină de tapioca pentru
scopuri industriale, tartru, altul decât pentru scopuri
farmaceutice, acid tartric, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse farmaceutice,
extracte de ceai pentru industria alimentară, extracte
de ceai pentru utilizare în fabricarea de produse
cosmetice, technețiu, compoziții pentru fabricarea
de ceramică tehnică, telur, preparate pentru călirea
metalului, agenți tensioactivi/agenți chimici activi de
suprafață, terbiu, hârtie de turnesol, reactiv chimic,
tetracloruri, produse chimice pentru conferire de
luciu materialelor textile, produse chimice pentru
impregnarea materialelor textile, produse chimice
pentru impregnarea materialelor textile, taliu,
tiocarbanilidă, toriu, compoziții pentru filetare, tuliu,
timol pentru scopuri industriale, titanit, dioxid de
titan pentru scopuri industriale, toluol / toluen, băi
de tonare (fotografie), săruri de tonare (fotografie),
strat superior de sol, neutralizanți de gaze toxice,
preparate de elemente trasoare pentru plante,
lichid de transmisie, ulei de transmisie, substanțe
de umplere a cavității arborilor (silvicultură), acid
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tungstic, azotat de uraniu, uraniu, oxid de uraniu,
preparate chimice pentru prevenirea bolilor specifice
viței de vie, alcool vinilic, vâscoză, vitamine pentru
utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare,
vitamine pentru industria alimentară, vitamine pentru
utilizare în fabricarea produselor farmaceutice,
vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, acceleratori de vulcanizare, preparate de
vulcanizare, preparate pentru îndepărtarea tapetului,
apă de sticlă (sticlă solubilă), produse chimice pentru
purificarea apei, produse pentru dedurizarea apei,
produse chimice pentru albirea cerii, cleirea vinului,
witherit, alcool de lemn, pulpă de lemn, oțet de lemn
(acid pirolignos)/acid pirolignos (oțet de lemn), filme
de radiografie, sensibilizate dar neexpuse, xenon,
xilen, xilol, yterbiu, ytriu.
3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor, produse pentru toaletă, preparate pentru
curăţarea şi îngrijirea corpului, produse nemedicinale
de îngrijire pentru bebeluşi, detergenţi pentru
curăţarea automobilelor, săpunuri şi geluri, săpunuri,
săpun industrial, preparate pentru baie, preparate
pentru spălare.
5 - Produse farmaceutice şi veterinare, produse
igienice pentru medicină, substanţe dietetice de uz
medical, alimente pentru sugari, plasturi şi materiale
pentru pansamente, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
erbicide.
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8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case înregistratoare, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
16 - Obiecte de arta şi figurine din hârtie şi carton
şi machete arhitectonice, materiale decorative din
hârtie, precum funde şi panglici, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare din
hârtie, carton sau plastic, hârtie şi carton, produse din
hârtie de unică folosinţă (cu excepţia paharelor de
unică folosinţă), figuri din hârtie, figurine din carton,
reprezentări grafice (tipărituri), echipament pentru
arte, meşteşuguri şi de modelare precum, pensule,
creioane, carioci şi acuarele, cutii din carton, cutii
pliabile din carton, hârtie de împachetat decorativă,
hârtie pentru băcănii, hârtie pentru ambalare şi
împachetare, pungi de congelator, pungi de hârtie,
pungi cu mânere, pungi (învelitoare, săculeţe)
de ambalaj din hârtie sau material plastic, pungi
universale de plastic, şerveţele din hârtie, articole
de papetărie pentru cadouri, articole de papetărie
din hârtie pentru birou, articole de papetărie,
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confecţionate din hârtie, calendare tipărite, hârtie cu
antet, mape (papetărie), role de hârtie pentru case
de marcat, afişe publicitare din hârtie sau carton,
agende, postere din hârtie, pliante, batiste de hârtie,
bannere din hârtie.
20 - Mobile, oglinzi, rame, 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, mobilă şi mobilier, mobilier
pentru camping, mobilier metalic şi mobilier pentru
camping.
21 - Ustensile şi recipienti pentru menaj sau bucătărie
(nu din materiale preţioase sau placate), piepteni
şi bureţi, perii (cu excepţia pensulelor), material
pentru perii, materiale pentru curăţare, bureţi metalici,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie), sticlărie, porţelan şi faianţă.
22 - Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci,
materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului sau a
materialelor plastice), materiale textile fibroase brute.
29 - Carne, peşte, păsări, vânat, produse din carne
preparate, şuncă, jambon, pastramă, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi fierte,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, gemuri din fructe, ouă,
lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile,
brânzeturi, brânzeturi proaspete, mix de brânzeturi,
băuturi pe bază de produse lactate, produse lactate
tartinabile, deserturi şi preparate din produse lactate,
sosuri pe bază de lactate, deserturi reci din produse
lactate, produse tartinabile lactate cu conţinut
redus de grăsimi, frişcă pentru cafea constând în
produse lactate, unt, preparate din unt, cremă de unt,
amestecuri pe bază de unt, unt sărat, ouă şi produse
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din ouă, mâncăruri preparate care conţin ouă, creme
de întins pe pâine care conţin în principal ouă, cremă
tartinabilă din fructe, măsline conservate, măsline
uscate, seminţe comestibile, seminţe preparate,
batoane pe bază de nuci şi seminţe, batoane
organice pe bază de nuci şi seminţe, migdale,
curmale, băuturi din soia, fructe deshidratate, iaurt,
iaurt de băut, iaurt de soia, deserturi din iaurt, iaurturi
de băut, băuturi pe bază de iaurt, năut preparat,
supe şi baze de supă, extracte din carne, pate de
ficat, concentrat de roşii, fasole cu carne de porc la
conservă, fructe congelate, gogoşi, murături mixte,
mazăre conservată.
30 - Alimente semipreparate şi snack-uri, sare,
mirodenii, arome şi condimente, batoane de cereale
şi batoane energizante, produse de brutărie, produse
de cofetărie, ciocolată şi deserturi, făină, făină de
grâu, amestecuri de făină, făină de cereale, chipsuri
pe bază de făină, mâncăruri pe bază de făină, făină
de grâu de uz alimentar, produse de patiserie din
făină de grâu, produse de cofetărie pe bază de făină,
produse de patiserie, produse de patiserie respectiv,
prăjituri, tarte şi biscuiţi, biscuiţi, dulciuri, dulciuri sub
formă de batoane, îndulcitori (naturali) sub formă de
granule, paste preparate, paste făinoase alimentare,
paste pentru supe, scoici din paste, paste din grâu
integral, paste care conţin ouă, alimente din paste
făinoase uscate, mâncăruri preparate în special
pe bază de paste, spaghete, orez, orez integral,
biscuiţi de orez, făină de orez, chipsuri de orez, fulgi
de orez, fulgi de orez natural, produse alimentare
fabricate din orez, zahăr brun, făină de secară,
pâine de secară, griş, griş de porumb, preparate
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din cereale care conţin tărâţe, preparate din tărâţe
pentru consum uman, preparate din cereale care
conţin tărâţe de ovăz, cacao, produse din cacao,
preparate pe bază de cacao, alimente pe bază de
cacao, pudră de cacao, extracte de cacao pentru
consum uman, alimente care conţin cacao, cacao
prăjită, sub formă de pudră, granule sau băutură,
pâine integrală, chipsuri integrale de grâu, mălai,
ciocolată, dulciuri din ciocolată, batoane cu muslii,
muslii, ravioli, paste făinoase umplute, cafea, cafea
măcinată, oţet, sosuri, cereale, tarte, fursecuri,
cafea solubilă, boabe de cafea, pulpă de legume
sosuri - alimente, siropuri, sirop de arţar, batoane
de cereale, pişcoturi, seminţe de în de uz culinar,
ceaiuri, ceaiuri de fructe, cafea, ceaiuri, cacao şi
înlocuitori ai acestora, ceaiuri din plante, altele decât
cele de uz medicinal, seminţe procesate, amidon
şi produsele acestora, preparate coapte şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci şi umpluturi,
produse apicole, aluaturi şi amestecuri din acestea.
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, alimente pentru animale, malţ, produse
alimentare şi hrană pentru animale, năut proaspăt,
seminţe de floarea-soarelui neprocesate, hrişcă
nepreparată, hrană pentru câini, hrană pentru pisici,
preparate pentru hrana animalelor, hrană pentru
animale de companie, hrană la conservă pentru pisici,
hrană la conservă pentru câini.
32 - Bere şi produse din bere, băuturi nealcoolice,
apă, apă cu arome, apă de izvor, apă de masă, apă
minerală carbogazoasă, apă minerală, apă plata,
apă potabilă, apă potabilă cu vitamine, băuturi din
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fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor, sucuri, sucuri de legume
(băuturi), amestec de sucuri de fructe, sucuri de
fructe utilizate ca băuturi, băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de fructe, băuturi pe bază de sucuri
de legume verzi, băuturi care constau în principal în
sucuri de fructe, băuturi constând dintr-un amestec
de fructe şi sucuri de legume, băuturi pe bază de
suc de mere, cidru fără alcool, nectaruri de fructe,
nealcoolice, băuturi nealcoolice, băuturi din legume,
siropuri pentru băuturi, suc de rosii (băuturi), băuturi
pe bază de nuci şi de soia, băuturi pe bază de soia,
altele decât înlocuitori de lapte.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vin, vinuri
dulci, vinuri neacidulate, vinuri roze, vin roşu, vin alb,
vin pentru gătit, vin slab alcoolizat, vin de căpşuni,
vin de struguri, vin de fructe, vinuri de masă, băuturi
pe bază de vin, băutură alcoolică pe bază de vin şi
fructe, cidru, cidru dulce, cidru sec.
35 - Servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de relaţii cu publicul, prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare, închiriere
spaţiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
şi a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promotionale, servicii
de asistenţă şi consultanţă pentru publicitate,
marketing şi promovare, comert şi servicii de
informare a consumatorilor, comerţ cu amănuntul şi
cu ridicata, vânzare prin licitaţie publică, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, pregătirea şi distribuirea reclamelor,
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promovarea vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi
prin distribuiri de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, organizare de
promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii de
marketing, dezvoltare şi organizare de campanii
promoţionale, publicitate online, servicii de comenzi
online, publicare de materiale publicitare online,
servicii oniline de prelucrare de date, toate aceste
servicii în legătură cu produsele din clasele 1, 3, 5, 8,
9, 16, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32 şi 33.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii., colectarea de bunuri
reciclabile (transport), servicii de curierat (mesaje
sau mărfuri), organizarea de croaziere, livrarea
bunurilor, livrarea ziarelor/livrarea de ziare, livrarea
bunurilor prin comandă poștală, distribuirea de
energie, închirierea clopotelor de scufundare,
închirierea costumelor de scufundare, furnizarea
de direcții de deplasare în scopuri de călătorie
închirierea de vitrine de vin electrice, distribuirea de
energie, însoțirea turiștilor, transportul cu feribotul,
livrare de flori, francarea corespondenței închirierea
congelatoarelor, transportul de mărfuri (transportul
maritim de bunuri), servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, servicii de agenție de
transport (expediere (am.))/servicii de agenție de
transport, transportul de mărfuri, închirierea de
garaje împachetarea cadourilor, transportul protejat
al bunurilor de valoare, tractare, închiriere de cai,
spargerea gheții, lansarea de sateliți pentru terți,
servicii de alimbare, transport marin, livrarea de
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mesaje, închirierea mașinilor de curse, închirierea
autocarelor/închirierea sistemelor de navigație
operarea ecluzelor de canal, ambalarea bunurilor,
închirierea locurilor de parcare, livrarea de colete,
transportul de pasageri, depozitarea fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic, pilotarea,
transportul ambarcațiunilor de agrement, servicii
de hamali, transportul pe calea ferată, închirierea
vagoanelor de cale ferată închirierea vagonetelor
de cale ferată, ranfluarea navelor, închirierea de
frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, servicii de debarasare, operațiuni de salvare
(transport), transportul fluvial, salvarea navelor,
salvare, brokeraj naval, operațiuni de încărcare-
descărcare, depozitarea de bunuri, depozitare/
înmagazinare, furnizarea de informatii cu privire la
serviciile de depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, remorcare închirierea
de tractoare, informații despre trafic, transportul
cu tramvaiul, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, transportul prin
conducte, transport/transportul turiștilor, transportul
și depozitarea deșeurilor/transportul și depozitarea
gunoaielor, servicii de broker de transport, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informații despre
transport, logistica transporturilor, transportul de
mobilier, rezervări de călătorie/salvare subacvatică,
descărcarea încărcăturilor, servicii de remorcare în
cazul avarierii vehiculelor, închirierea de vehicule/
închirierea de portbagaje cu montare pe capota
vehiculului, închirierea de depozite, alimentarea cu
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apă, distribuirea apei, închirierea scaunelor cu rotile
împachetarea bunurilor.

M 2018 00575 155358 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
comercializarea şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor cuprinse în avantajul terţilor a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri şi expoziţii cu scop
comercial şi publicitar.
39 - Transport, ambalare şi depozitare a mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de spectacole, festivaluri,
expoziţii cu caracter cultural şi educativ, organizarea
de concursuri tematice, organizarea şi coordonarea
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de evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative şi recreative, organizarea şi exploatarea
cluburilor de întâlnire.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi).

M 2018 02994 157195 16 - Hârtie, carton și produse din aceste materiale,
materiale de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
comercializarea și regruparea în avantajul terților
a produselor cuprinse în clasa 33 (cu excepția
transportului lor), pentru a permite clienților să le vadă
şi să le achizitioneze cât mai comod, prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de târguri,
festivaluri și expoziții cu scop comercial și publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
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41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole cu scop de
divertisment, organizarea de festivaluri cu scop
cultural, expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea și
coordonarea de evenimente de degustare de vinuri,
în scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi).

M 2018 04109 157791 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale, folie şi
pungi din plastic pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33, prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, rezervări de călătorie, servicii
de îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea congelatoarelor, închirierea
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M 2019 00373 161415 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor

de frigidere/închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea de crame de vin electrice.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizare de
festivaluri, organizare de expoziții cu caracter cultural
și educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi).
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prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, festivaluri
cu scop cultural şi educativ, expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 00785 161654 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale, folie şi
pungi din plastic pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, managementul afacerilor,
administrație afacerilor, funcții de birou, regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa 33 (cu
excepţia transportului lor) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, demonstrații
cu produse, proiectarea de materiale publicitare,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, promovarea bunurilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, organizarea de târguri,
festivaluri și expoziții cu scop comercial și publicitar.
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39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizare de
festivaluri, organizare de expoziții cu caracter cultural
și educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi).

M 2019 01975 163753 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
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prin prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 01979 164086 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
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35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
prin prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).
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M 2019 01984 164084 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
prin prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).

2160



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 01988 164085 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
JIDVEI.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (cu excepția transportului),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
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tematice, organizarea și coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 04073 165175 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
prin prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
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41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 04074 166675 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerț și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul lor),
prin prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
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închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
de festivaluri, organizarea de expoziții cu caracter
cultural și educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea și coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative și recreative,
organizarea și exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 05207 166673 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ, regruparea în avantajul terţilor a produselor
cuprinse în clasa 33 (cu excepţia transportului lor),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri şi expoziţii cu scop comercial şi
publicitar.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
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pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de spectacole, cu scop
cultural, festivaluri (divertisment), expoziţii cu caracter
cultural şi educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea şi coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative şi recreative,
organizarea şi exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 05208 167284 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ, regruparea în avantajul terţilor a produselor
cuprinse în clasa 33 (cu excepţia transportului lor),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri şi expoziţii cu scop comercial şi
publicitar.
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39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de spectacole, cu scop
cultural, festivaluri (divertisment), expoziţii cu caracter
cultural şi educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea şi coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative şi recreative,
organizarea şi exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 05209 167287 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ, regruparea în avantajul terţilor a produselor
cuprinse în clasa 33 (cu excepţia transportului lor),
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prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri şi expoziţii cu scop comercial şi
publicitar.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de spectacole, cu scop
cultural, festivaluri (divertisment), expoziţii cu caracter
cultural şi educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea şi coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative şi recreative,
organizarea şi exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 05210 165176 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
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35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ, regruparea în avantajul terţilor a produselor
cuprinse în clasa 33 (cu excepţia transportului lor),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri şi expoziţii cu scop comercial şi
publicitar.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea de spectacole, cu scop
cultural, festivaluri (divertisment), expoziţii cu caracter
cultural şi educativ, organizarea de concursuri
tematice, organizarea şi coordonarea de evenimente
de degustări, în scopuri educative şi recreative,
organizarea şi exploatarea cluburilor de întâlnire
(divertisment).
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).
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M 2019 05346 167286 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalare şi depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea și
coordonarea de evenimente de degustări, în scopuri
educative și recreative, organizarea și exploatarea
cluburilor de întâlnire (divertisment).
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43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 05348 165312 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepția berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
de festivaluri, expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea și
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coordonarea de evenimente de degustări, în scopuri
educative și recreative, organizarea și exploatarea
cluburilor de întâlnire (divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 05349 167285 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii) din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
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41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea și
coordonarea de evenimente de degustări, în scopuri
educative și recreative, organizarea și exploatarea
cluburilor de întâlnire (divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 05350 165094 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalat şi împachetat.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ și regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
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închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, organizarea
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și educativ,
organizarea de concursuri tematice, organizarea și
coordonarea de evenimente de degustări, în scopuri
educative și recreative, organizarea și exploatarea
cluburilor de întâlnire (divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare (furnizare de
băuturi).

M 2019 06940 166674 16 - Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33 - Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor din arealul
Jidvei.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii de
comerţ, regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasa 33 (exceptând transportul),
prezentarea acestora pentru vânzare prin toate
mijloacele cunoscute, inclusiv online, organizarea
de târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial și
publicitar.
39 - Transport, ambalarea și depozitarea mărfurilor,
organizarea de călătorii, logistica transporturilor,
informaţii despre transport, rezervări de transport,
servicii de transport pentru tururile de vizitare a
obiectivelor turistice, organizarea transportului
pentru deplasările turistice, rezervarea locurilor
pentru călătorie, rezervări de călătorie, servicii de
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îmbuteliere, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin corespondenţă, informaţii despre depozitare,
închirierea de depozite, închirierea containerelor de
depozitare, închirierea de vitrine de vin electrice,
închirierea congelatoarelor, închirierea de frigidere/
închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente.
41 - Educație, instruire, divertisment, activități sportive
și culturale, organizarea de spectacole, festivaluri,
expoziții cu caracter cultural și educativ, organizarea
de concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative și recreative, organizarea și exploatarea
cluburilor de întâlnire (divertisment).
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de cazare
temporară, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi).

M 2020 04690 19 - Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente nemetalice,
panouri acustice, nu din metal, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, cornişe, nemetalice, tencuieli pe
bază de ciment ignifuge, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, cadre, nemetalice,
pentru construcţii, gips (materiale de construcţii),
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, paravane,
nemetalice, ipsos, pentru construcții, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, pardoseli
din plăci, nemetalice, plăci, nemetalice, pentru
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice, utilizate
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în construcţii, plăci de căptuşit pereţii, nemetalice,
pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

M 2020 04691 172048 19 - Materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, asfalt, smoală, gudron și bitum, construcții
transportabile, nu din metal, monumente nemetalice,
panouri acustice, nu din metal, materiale de
construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, plafoane,
nemetalice, acoperire (prin placare), nemetalică,
pentru construcţii, cornişe, nemetalice, tencuieli pe
bază de ciment ignifuge, dale pentru pardoseală,
nemetalice, pardoseli, nemetalice, cadre, nemetalice,
pentru construcţii, gips (materiale de construcţii),
căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii, paravane,
nemetalice, ipsos, pentru construcții, materiale de
armare, nemetalice, pentru construcţii, pardoseli
din plăci, nemetalice, plăci, nemetalice, pentru
construcţii, placări pentru pereţi, nemetalice, utilizate
în construcţii, plăci de căptuşit pereţii, nemetalice,
pentru construcții.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2020 05450 04/08/2020 Raiffeisen Smart Mobile

BIZ
36, 42

M 2020 05449 04/08/2020 Raiffeisen Smart Mobile
Business

36, 42

9

M 2020 05405 03/08/2020 AG CHARGE AG CHARGE SRL,
STR. FABRICA DE
CĂRĂMIDĂ 1A,
CASA 28, TIP III,
CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

37

M 2020 05326 06/08/2020 Platforma Social-Liberal
Creștină PSLC

PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT
ORGANIZATIA
JUDETEANA ARAD,
BD. REVOLUŢIEI NR.
74, JUDEŢUL ARAD,
ARAD, 310025, ARAD,
ROMANIA

45

M 2020 05551 07/08/2020 DcMax S.C. DC COMERCIAL
S.R.L., ȘOS.
BACĂULUI NR. 2,
JUD. VASLUI, VASLUI,
730022, VASLUI,
ROMANIA

30

M 2020 05407 03/08/2020 the box e-delivery AG CHARGE SRL,
STR. FABRICA DE
CĂRĂMIDĂ 1A,
CASA 28, TIP III,
CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

RAIFFEISEN
BANK SA, CALEA
FLOREASCA NR.
246 C, CLĂDIREA
SKY TOWER,
ET. 2-7, SECTOR 1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA

RAIFFEISEN
BANK SA, CALEA
FLOREASCA NR.
246 C, CLĂDIREA
SKY TOWER,
ET. 2-7, SECTOR1, 
BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2020 05322 29/07/2020 PETRE POMPE

BETON
PETRE MM TRANS
BETON SRL, STR.
BODESTI NR. 2, BL.
29B, SC. C, ET. 9,
AP. 126, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022435,
ROMANIA

35, 37,
40

M 2020 05252 27/07/2020 Safe derma SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL, STR.
ARIEŞULUI NR. 25,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400441,
CLUJ, ROMANIA

5

M 2020 05593 10/08/2020 KARIN DERMA GLOW
COSMETICS SRL,
ZONA COMERCIALA
NR. 7, DN 65 B,
JUDETUL ARGES,
BRADU, 117140,
ARGEȘ, ROMANIA

3

M 2020 05195 24/07/2020 U deco SINOVER GROUP
SRL, STR. MARTIR
DAN CARPIN NR.
34, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300289,
TIMIȘ, ROMANIA

28

M 2020 05162 23/07/2020 BOUNTY MATEO MINA, BD.
MAMAIA NR. 281C,
ET. 1, AP. 4, JUD.
CONSTANŢA ,
CONSTANŢA,
900559, CONSTANȚA,
ROMANIA

40

M 2020 05618 11/08/2020 Caramela Magică MIHAIL BARBUS,
STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR.
218, JUD. VÂLCEA,
BAILE GOVORA,
VALCEA, ROMANIA

30, 32,
35

M 2020 05681 13/08/2020 NASTY POWER UNDERWEAR
PRODUCTION
SRL, STR. VASILE
CIUREA, NR. 7, JUDEŢ
SUCEAVA, FĂLTICENI,
725200, SUCEAVA,
ROMANIA

25
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M 2020 05709 13/08/2020 DANUBE FOOTWEAR ESCU FOOTWEAR

DESIGN SRL,
SOS BERCENI
NR. 8, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

25

M 2020 05824 19/08/2020 Ie de Maramu' ASOCIATIA IE DE
MARAMU, CERNEȘTI
NR. 172, JUDEȚUL
MARAMUREȘ,
MARAMUREȘ,
ROMANIA

25

M 2020 05835 19/08/2020 icpt ia ceva pe tine! ANDREI BROSCARU,
CALEA GRIVIŢEI NR.
212, BL. J, SC. B, ET.
1, AP. 8, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

18, 25,
35

M 2020 05929 21/08/2020 Chef & Grill AM CHEF
DE GRILL

GHEORGHE ZLOTEA,
STR. LACUL ROȘU
NR. 1, JUDETUL
ARAD, SÂNTANA,
ARAD, ROMANIA

43

16, 35,
38, 41,
42

M 2020 05595 10/08/2020 TWO GO GO all city
coffee EST. 2020

ALL CT COFFEE
SRL, B-DUL 16
DECEMBRIE 1989 NR.
45/A, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

43

M 2013 04158 17/06/2013 GRUPUL DE FIRME
CLASIC

SC CLASIC COMPANY
SRL, STR. HAN TATAR
NR. 6, BL. 361B,
CAMERA 5, PARTER,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

6, 19,
37, 39,
43

M 2013 04235 18/06/2013 LUXOR COSMETICS
VREAU SI EU

DUDUMAN ANDREI,
CAL. OBCINELOR
NR. 3, BL. 3BIS, SC.
A, AP. 14, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

35

M 2020 05134 22/07/2020 Prezent pentru viitor MIHAI ALEXANDRU
CACOVEANU, STR.
INGINER NICOLAE
TEODORESCU NR. 43,
ET. 1, AP. 2, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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M 2013 04236 18/06/2013 RMT GROUP SC ROMATERMIT

CONSTRUCT SRL,
STR. PREL. ŞOS.
GIURGIULUI NR. 33,
JUD. ILFOV, JILAVA,
ROMANIA

6, 17,
35

M 2013 04337 20/06/2013 BIDEPA CONSULTING SC BIDEPA
CONSULTING SRL,
STR. MIHĂILENI
NR. 22-24, ET. 2,
CAMERA 7, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
013242, ROMANIA

37, 38,
39, 41,
42, 45

M 2013 04470 27/06/2013 NETSYSTEM SC NETSYSTEM SRL,
PIAŢA ION CREANGĂ
NR. 16, BL. C80, AP.
16, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

9, 35

M 2013 04491 27/06/2013 Aideer SC M.L.F. ART INVEST
SRL, STR. SOARELUI
NR. 5, BL. B2, ET. 3,
AP. 301, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA
1, SAT ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, JUDEŢUL
ILFOV, ŞTEFANESTII
DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

9, 35,
39

M 2013 04501 27/06/2013 WANGXIN SC M.L.F. ART INVEST
SRL, STR. SOARELUI
NR. 5, BL. B2, ET. 3,
AP. 301, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA
1, SAT ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, JUDEŢUL
ILFOV, ŞTEFANESTII
DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

9, 35,
39

M 2013 04503 27/06/2013 Caixing SC M.L.F. ART INVEST
SRL, STR. SOARELUI
NR. 5, BL. B2, ET. 3,
AP. 301, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA
1, SAT ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, JUDEŢUL
ILFOV, ŞTEFANESTII
DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

9, 14,
35, 39
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M 2013 04504 27/06/2013 GD-LIGHT SC M.L.F. ART INVEST

SRL, STR. SOARELUI
NR. 5, BL. B2, ET. 3,
AP. 301, COMPLEX
COSMOPOLIS, FAZA
1, SAT ŞTEFĂNEŞTII
DE JOS, JUDEŢUL
ILFOV, ŞTEFANESTII
DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

9, 35,
39

M 2013 04531 28/06/2013 The King's Pub No. 1
Timişoara

RAŢIU OVIDIU
LAURIAN, CALEA
CIRCUMVALAŢIUNII
NR. 39, SC. C, ET.
4, AP. 15, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
710211, ROMANIA

35, 38,
43

M 2013 04566 01/07/2013 ODEON FECHETE LUCIAN,
SAT VOINICENI
NR. 183, JUDEŢUL
MUREŞ, COMUNA
CEUASU DE CAMPIE,
ROMANIA

19

M 2013 04699 04/07/2013 Ramona OLTEANU IONELA
RAMONA, BDUL.
PETROCHIMIŞTILOR
NR. 22, BL. A, SC. A,
ET. 5, AP. 35, JUDEŢUL
ARGEŞ, PITEŞTI,
ROMANIA

41

M 2013 04725 05/07/2013 REBI PLUS SC REBI PLUS SRL,
B-DUL LACUL TEI NR.
113, BL. 6B, SC. 1, ET.
5, AP. 25, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

28

M 2013 04741 05/07/2013 CLINOPTILOLIT CATRUNA EMIL, STR.
DIMITRIE GROZDEA
NR. 2, BL. 75, SC.
1, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

5, 31,
41

M 2013 04849 11/07/2013 CS PODARI ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV PODARI,
STR. STADIONULUI
NR. 1A, JUDEŢUL
DOLJ, COMUNA
PODARI, ROMANIA

41
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16, 41

M 2013 04863 11/07/2013 GSP OFFSHORE SC GRUP SERVICII
PETROLIERE SA,
INCINTA PORT
DANA 34, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

37, 39,
42

M 2013 04873 12/07/2013 DE RE CULINARIA CONSULEA AMALIA,
STR. REACTORULUI
NR. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2013 04875 12/07/2013 PASTOREL CONSULEA AMALIA,
STR. REACTORULUI
NR. 24, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2013 04850 11/07/2013 TEMPO SC CASA DE LA
ROSA SRL, CALEA
URSENI, NR. 16/B,
TIMIŞOARA, JUD.
TIMIŞ, 300703, 
ROMANIA
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Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2020
04856

13/07/2020 GLOBAL DANCE SPORT
COUNCIL GDSC

COSTEL PARFENIE 41

M 2020
04875

14/07/2020 Event Band Muzica
evenimentului tău!

VALTIZAN PETRE-
DUMITRU PFA

41

M 2020
05004

19/07/2020 SuperMuesli REPUBLICA BIO SRL 29, 30

M 2020
05251

27/07/2020 Safe&Clean SC COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL

5

M 2020
05279

28/07/2020 ASOCIAȚIA COALIȚIA
PENTRU FAMILIA
TRADIȚIONALĂ

SORIN CRISTIAN PETRE 41, 45

M 2020
07154

07/10/2020 IBB S&P IBB SECURITY &
PROTECTION SRL

39, 45

M 2020
06460

12/09/2020 REVISTA DE
INVESTIGARE A
CRIMINALITĂŢII -
JOURNAL OF CRIMINAL
INVESTIGATION

CEZAR MARIUS
PANTEA

9, 16, 41, 45

M 2020
06801

25/09/2020 Handmade Butic S.C. CREATIVE CHANGE
S.R.L.

14, 35

M 2020
07929

03/11/2020 AVOCATUL APARARII MIHAI-TEODOR TANASA 45

M 2020
08420

20/11/2020 soultherapy LOREDANA ELENA
STAN

41, 44

M 2020
08436

20/11/2020 PROFIR ROMATEC PACKAGING
SRL

33

M 2020
08068

09/11/2020 CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE PADBOL

ASOCIATIA DE
SPRIJIN PENTRU
CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR
SPORTIVE (ASCDMSS)

35
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M 2020
08784

04/12/2020 Două generaţii, două
viziuni, un vin. Iubitorule
de vin, între generaţii
diferenţele sunt
nenumărate. Împreună
cu tatăl meu am creat
pentru tine un vin care să
clădească puntea dintre
generaţii şi să dea valoare
fiecărui moment petrecut
împreună.....

S.C. CASA DE VINURI
BECIU S.R.L.

33

M 2020
09142

17/12/2020 Burger 100% Original DOLINI TM - GARDEN
SRL

29, 30, 43

M 2020
09163

18/12/2020 ASOCIAŢIA DEZVOLTĂM
SĂNĂTATEA

ASOCIATIA DEZVOLTAM
SANATATEA

44

M 2020
09168

18/12/2020 IMPACT Music Project VALENTIN HOREA
POTRA

35, 41

M 2020
07003

01/10/2020 GOLDEN MEDIASCH MEDWEIN SRL 33, 35, 41

M 2020
07340

15/10/2020 ORGANIZATIA
EVALUATORILOR
SENZORIALI
DIN INDUSTRIA
AGROALIMENTARA DIN
ROMANIA

DORIN POPA 41, 42

M 2020
07377

15/10/2020 CRYOMED OLIMPIU EUGEN
GALANI

10

M 2020
08440

20/11/2020 Black & Grey S.C. A M C S.R.L. 9

M 2020
08449

23/11/2020 copt. ELENA ADINA TELEUCA
ANA-MARIA CHIVU

30

M 2020
08651

07/12/2020 Școala Alternativă de
Gandire Aplicată

CLAUDIA IULIANA
CHIRU

41

M 2020
09145

17/12/2020 Shaorma 100% Original S.C. DOLINI TM-
GARDEN S.R.L.

29, 30, 43

M 2020
09155

29/12/2020 info deşeuri NICOLAE-DANIEL
CEAUȘESCU

35, 42

M 2020
09370

28/12/2020 Autism 24h ASOCIATIA CENTRUL
TERAPEUTIC MAREA
NEAGRA DE SPRIJIN
A PERSOANELOR CU
AUTISM

41

M 2021
00060

06/01/2021 PELIN SPRITZ SC CRAMELE BOLGIU
SRL

33
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M 2020
05009

20/07/2020 Evacuastop Probiotic
Complex

ND PHARMA SRL 5

M 2020
05059

21/07/2020 ORIENTAL MARKET SC MALI FLOWER SRL 35, 42

M 2020
05689

13/08/2020 ANU' 2000 EVENIMENT
CU MUZICA RETRO

MARIUS SOFRON
MARIUS CHINA

35, 41

M 2020
06016

26/08/2020 BunaDimineataBarlad SERGIU DANIEL
BĂDĂRĂU

9, 41

M 2020
06066

27/08/2020 DIRO Director Românesc TYCHE CREATION SRL 35

M 2020
06253

04/09/2020 FEDERATIA ROMANA
DE BREAKING

COSTINEL MIHAIU 35, 41

M 2020
06469

14/09/2020 ferma bucovina TRAIAN CALINCIUC 31, 44

M 2020
06967

30/09/2020 EUROMOBILA
CANAPELE STORE

EUROMOBILA PROD
SRL

20, 35, 39,
42

M 2020
06976

30/09/2020 Emisiunea CALEA,
ADEVĂRUL ȘI VIAȚA

FUNDAȚIA ALFA OMEGA 38, 41

M 2020
06978

30/09/2020 PUTEREA RUGĂCIUNII FUNDAȚIA ALFA OMEGA 38, 41

M 2020
06981

30/09/2020 DUMNEZEU VORBEȘTE! FUNDAȚIA ALFA OMEGA 38, 41

M 2020
06983

30/09/2020 CUVÂNTUL VIEȚII FUNDAȚIA ALFA OMEGA 38, 41

M 2020
07067

04/10/2020 fiecare VOT contează ASOCIATIA GEEKS FOR
DEMOCRACY

35, 41

M 2020
07105

05/10/2020 Timișoara 2023 Capitală
Europeană a Culturii

ASOCIAŢIA TIMIŞOARA
2021 - CAPITALA
EUROPEANĂ A
CULTURII

16, 35, 36,
41

M 2020
07311

14/10/2020 LIPOVA S.C. PRODAL 94 S.R.L. 5, 16, 32,
35, 37, 39,
40

M 2020
07323

14/10/2020 anuntnational.com IUSTINIAN TITA 35, 42

M 2020
07406

15/10/2020 SORIN PLATON 5, 37

M 2020
07420

16/10/2020 YAMATO JAPAN TOOLS EURO UNELTE
TRADING SRL

7

M 2020
07435

16/10/2020 Desfundă nasul şi
uşurează respiraţia !

TERAPIA S.A. 5, 35
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Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2020
07436

16/10/2020 Carmen BOLDU TEX S.R.L. 25, 35

M 2020
07727

27/10/2020 SOCIAL - LIBERAL PARTIDUL PUTERII
UMANISTE (SOCIAL-
LIBERAL)

16, 35, 41,
42, 45

M 2020
07921

03/11/2020 COMENTATOR.RO COSTEL POSTOLACHE 38, 41

M 2020
08121

10/11/2020 STOP ABUZURILOR PARTIDUL PUTERII
UMANISTE (Social-
Liberal)

16, 35, 41,
42, 45

M 2020
08394

19/11/2020 POPESCU Jurnalul lui
Popescu

LĂCRĂMIOARA STELEA 35, 38, 41

M 2020
08395

19/11/2020 Festivalul de Teatru
STELA POPESCU

TEATRUL DE REVISTĂ
"CONSTANTIN TĂNASE"

41

M 2020
08405

19/11/2020 LEGISLAŢIA MUNCII PE
ÎNTELESUL TUTUROR

SCA VASILIU SI MICLEA 45

M 2020
08415

19/11/2020 HC LOGICOM SOFTWARE
SRL

2, 9

M 2020
08735

03/12/2020 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR
LOCALI: PRODUS IN
IASI

ASOCIATIA
PRODUCATORILOR
LOCALI: PRODUS IN
IASI

29, 30, 32

M 2020
08746

03/12/2020 FOTOMIX LUCIAN ADOCHITEI 40

M 2020
08753

04/12/2020 CAROL PARK
RESIDENCE

ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

35, 36, 37,
43, 45

M 2020
08817

07/12/2020 IRRUMO CRAMA MENNINI SRL 33

M 2020
08859

08/12/2020 DERMA CLEAN LOTUS 95 COSMERICS
SRL

5

M 2021
02210

18/03/2021 ROMÂNIA RESPECTATĂ
PMP

ALINA-ANDREEA ION 41, 45
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Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  584 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 974 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 243 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 146 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1948 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2435 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 292 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior .................................................................. 80 LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................243 LEI/ 50 EURO

11. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.04.2022-30.04.2022
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

002798 026621 DIAGEO IRELAND 05/04/2022

002815 026674 HOTPOINT Indesit Company Luxembourg 21/04/2022

012484 007510 MASTERCARD MASTERCARD INTERNATIONAL INC 23/04/2022

019136 026623 HANKOOK HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO.,
LTD.

01/04/2022

018649 026624 RDN SC MECANEX SA 01/04/2022

019139 026639 WHITE HORSE DIAGEO BRANDS B.V. 06/04/2022

008037 026678 PIONEER PIONEER CORPORATION 21/04/2022

018282 026685 hp HP HEWLETT-PACKARD GROUP LLC. 07/04/2022

018283 026686 HEWLETT PACKARD HP HEWLETT-PACKARD GROUP LLC. 07/04/2022

019140 026687 HP HP HEWLETT-PACKARD GROUP LLC. 07/04/2022

012760 007618 TIGER ASICS CORPORATION 07/04/2022

018891 026705 SOPIANAE BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS)LIMITED

09/04/2022

018895 026709 MACMIROR COMPLEX POLICHEM SA 09/04/2022

018896 026710 DAFNEGIN POLICHEM SA 09/04/2022

021449 026722 REVIA BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA
COMPANY

10/04/2022

018899 026719 OASIS SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 10/04/2022

018902 026726 GALAXY MARS INCORPORATED 10/04/2022

018897 026716 GOKILAHT SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 10/04/2022

018898 026718 SUMILARV SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. 10/04/2022

019614 026732 "MARS-Ce combinatie
reusita-Mars mobilizeaza
resurse necesare pentru
munca, sport si recreatie.

MARS INCORPORATED 13/04/2022

019524 026733 M & M'S Ciocolata cu
lapte care ti se topeste
in gura si nu in palma

MARS INCORPORATED 13/04/2022

019527 026738 MILKY WAY-umplut cu lapte,
umplut cu aleasa iubire

MARS INCORPORATED 13/04/2022

022230 026739 PEDIGREE PAL La
recomandarea unor renumiti

crescatori de ciini de rasa

MARS INCORPORATED 13/04/2022

022231 026740 WHISKAS MARS INCORPORATED 13/04/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

020295 026741 UNCLE BEN'S-Boabele
nu se lipesc, reuseste
perfect, intotdeauna

MARS INCORPORATED 13/04/2022

048528 026755 GERBER SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA 14/04/2022

022056 026758 EISAI EISAI R & D MANAGEMENT CO., LTD 14/04/2022

007534 005807 SHURE SHURE INCORPORATED 17/04/2022

018912 026772 RENTOKIL RENTOKIL INITIAL UK LIMITED 20/04/2022

018914 026776 UPSARIN UPSA SAS 20/04/2022

021735 026779 ELBEX ELBEX VIDEO KABUSHIKI KAISHA 21/04/2022

008036 005971 PIONEER CORPORATION 21/04/2022

002822 004672 TEXON TEXON MOCKMUHL GMBH 21/04/2022

002823 004673 NIKON NIKON CORPORATION 21/04/2022

002816 004669 PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,
INC.

21/04/2022

002825 004674 NIKONOS NIKON CORPORATION 21/04/2022

002826 004675 NIKKOR NIKON CORPORATION 21/04/2022

012599 007583 DURACELL DURACELL BATTERIES BVBA 23/04/2022

012509 007526 Beiersdorf AG 23/04/2022

002827 004676 DIAGEO BRANDS B.V. 24/04/2022

007435 005793 FAFNIR THE TIMKEN COMPANY 25/04/2022

000536 006126 FORD FORD MOTOR COMPANY 29/04/2022

012485 007511 AUTOMATICA AUTOMATICA SA 29/04/2022

050876 M 2002
01817

KRESCOVA BELLES MARKS LTD 01/04/2022

051096 M 2002
01844

MASSINI CAMICIA SC GRAFFITTI - 94 R.B.I. PRODCOM
SRL

01/04/2022

061036 M 2002
01838

INTEREX Proex sh.p.k. 01/04/2022

050640 M 2002
01852

BUCURIA VIEŢII HOUSE OF TRENDS COMPANY APS 02/04/2022

050642 M 2002
01855

BURNING SC INTERALCOOZ SRL 02/04/2022

050643 M 2002
01856

INTERALCOOZ SC INTERALCOOZ SRL 02/04/2022

052898 M 2002
01858

UNI TEL SC ROMTELECOM SA 02/04/2022
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marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

051007 M 2002
01859

STAR PLAST CO SC STAR PLAST CO SRL 02/04/2022

050188 M 2002
01882

DOMETIC DOMETIC SWEDEN AB 03/04/2022

052354 M 2002
01909

GUARDO AM SC GUARDO AM TRADING S.A. 04/04/2022

052355 M 2002
01910

STG 2000 SECURITY S.C. STG 2000 SECURITY S.R.L. 04/04/2022

051008 M 2002
01916

PPC SC PARS PRODUCTION COMPANY
SRL

04/04/2022

050533 M 2002
01922

AMALTHIA SC AMALTHIA EXIM SRL 04/04/2022

050957 M 2002
01923

DONARIS TOURS SC DONARIS TOURS SA 04/04/2022

050480 M 2002
01885

THE GODDES OF
MINERAL WATERS

INTERMARK S.R.L. 04/04/2022

050481 M 2002
01886

CULMEA GUSTĂRII ! INTERMARK S.R.L. 04/04/2022

052628 M 2002
01907

WORLD CLASS NATURAL
SPRING WATER

INTERMARK S.R.L. 04/04/2022

050191 M 2002
01933

BRUDERSCHAFT INTERMARK S.R.L. 05/04/2022

050233 M 2002
01952

GRANSTAR FMC Agricultural Caribe Industries, Ltd. 05/04/2022

053484 M 2002
01956

APC AMERICAN POWER CONVERSION
CORPORATION

05/04/2022

050197 M 2002
01957

APICRISIN SC TIS FARMACEUTIC SA 05/04/2022

053027 M 2002
01961

ZIARUL DE IAŞI SC GRUPUL DE PRESA MEDIANET
SRL

08/04/2022

052702 M 2002
01962

ZIARUL IEŞENILOR SC GRUPUL DE PRESA MEDIANET
SA

08/04/2022

051072 M 2002
01985

EXIMBANK ROMANIA BANCA DE EXPORT IMPORT A
ROMANIEI EXIMBANK SA

08/04/2022

052435 M 2002
01984

INOXA INDUSTRIE SC MCH PROD SRL 08/04/2022

053036 M 2002
01988

KRINOS BRAND SC KRINOS SRL 08/04/2022

057568 M 2002
02012

Q4U DR. FARMACIST
RAISA MOTOCESCU

SC ALEXFARM CONSULT SRL 08/04/2022
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057678 M 2002
02010

DIGITECH SC DIGITECH SRL 08/04/2022

071456 M 2002
02014

HYUNDAI MATRIX HYUNDAI MOTOR COMPANY 08/04/2022

052140 M 2002
02037

AXURA MERZ PHARMA GMBH & CO KGAA 09/04/2022

051155 M 2002
02050

PRIMEX MURES SC PRIMEX MURES SRL 10/04/2022

051349 M 2002
02054

QUATRONIX SC QUATRONIX SRL 10/04/2022

050733 M 2002
02052

SPRITZER DOBRONAUTEANU MARIA CARLA 10/04/2022

050961 M 2002
02051

PRAKT SC PRAKT SRL 10/04/2022

052717 M 2002
02069

TAXI NO 1 NIK &
SUN COMPANY

SC NIK & SUN COMPANY SRL 10/04/2022

050844 M 2002
02058

GAZETA BRASOVULUI S.C. ABC MEDIANET GALAXY S.R.L 10/04/2022

052166 M 2002
02066

SALUT! INTERMARK S.R.L. 10/04/2022

050847 M 2002
02070

TRAFIC MEDIA SC CARGO MAGAZIN SRL 11/04/2022

050964 M 2002
02187

FLYSHOES SC LEONARDO SRL 12/04/2022

053929 M 2002
02178

BEST WALK SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050963 M 2002
02186

FLYSHOES SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050734 M 2002
02179

CASANOVA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050273 M 2002
02165

LOCOMOTIV SC LEONARDO SRL 12/04/2022

052289 M 2002
02166

PABLO CASTILLIA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

052290 M 2002
02167

PATRIZIA RIGOTTI SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050735 M 2002
02180

CASANOVA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

051786 M 2002
02168

PATROL SC LEONARDO SRL 12/04/2022
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051787 M 2002
02169

PLUTO SC LEONARDO SRL 12/04/2022

052291 M 2002
02170

PRETTY GIRL SC LEONARDO SRL 12/04/2022

051792 M 2002
02171

SENATOR SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050882 M 2002
02173

AFRODITA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

052685 M 2002
02174

AFRODITA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050540 M 2002
02193

PRIMADONNA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050541 M 2002
02194

PRIMADONNA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050542 M 2002
02195

ROMANTIC SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050545 M 2002
02199

CORSO SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050888 M 2002
02208

FUN GIRLS SC LEONARDO SRL 12/04/2022

051046 M 2002
02210

AMANDA SC LEONARDO SRL 12/04/2022

050476 M 2002
02143

UTIL SHOP SC UTIL INVEST SRL 12/04/2022

050755 M 2002
02162

HERVIL SC HERVIL SA 12/04/2022

052447 M 2002
02239

TELE M PETRU FRĂSILĂ 15/04/2022

050654 M 2002
02240

ALCOPROD SC ALCOPROD SERVICE SA 15/04/2022

052446 M 2002
02238

TELE M PETRU FRĂSILĂ 15/04/2022

050655 M 2002
02241

SVALBARD SC ALCOPROD SERVICE SA 15/04/2022

052037 M 2002
02220

STS SC STS INT'L SRL 15/04/2022

050506 M 2002
02221

RCO PALEMO SIGN SRL 15/04/2022

050519 M 2002
02223

IZVARNA SC NATURAL RESEARCH SRL 15/04/2022
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051763 M 2002
02227

AGIO SHEAFFER PEN CORPORATION 15/04/2022

050520 M 2002
02230

PORTLAND BLAZERS NBA PROPERTIES INC 15/04/2022

050198 M 2002
02243

BODY UP BY ID SARRIERI IULIA DOBRIN 16/04/2022

052482 M 2002
02245

WWW.ALEXANDRION.COM SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA
SRL

16/04/2022

052481 M 2002
02244

WWW.ALEXANDRION.RO SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA
SRL

16/04/2022

052151 M 2002
02269

PALMOLIVE AROMA
THERAPY ENERGY

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 16/04/2022

052148 M 2002
02256

SERVIS SC ASIL SRL 16/04/2022

052149 M 2002
02257

LILY SC ASIL SRL 16/04/2022

050234 M 2002
02258

DO RE MI SC ASIL SRL 16/04/2022

052150 M 2002
02260

CARNAVAL SC ASIL SRL 16/04/2022

050791 M 2002
02273

RENAGEL GENZYME CORPORATION 16/04/2022

050592 M 2002
02278

DOBROGEA GRUP DIETA SC DOBROGEA GRUP SA 17/04/2022

051434 M 2002
02300

LUCY SHOES SC AMELY SRL 17/04/2022

051009 M 2002
02301

H HOTEL TARNAVA
KUKULLO

SC HOTEL TÂRNAVA 2000 SA 17/04/2022

050907 M 2002
02307

CARAT MOBIKA SYSTEMS FOR TELEPROCESSING
AND NETWORKS CO

17/04/2022

050658 M 2002
02310

FLOKOS NORTH AEGEAN SEA CANNERIES SA 17/04/2022

050657 M 2002
02309

TRATA NORTH AEGEAN SEA CANNERIES SA 17/04/2022

050659 M 2002
02355

TRIDENT Intercontinental Great Brands LLC 18/04/2022

050660 M 2002
02356

DUO FRUO GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 18/04/2022

053496 M 2002
02343

THE COLA INTERMARK S.R.L. 18/04/2022
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051372 M 2002
02331

BLONDE PARTY BRATU VIOREL 18/04/2022

050600 M 2002
02332

MISS OLTENIA BRATU VIOREL 18/04/2022

051487 M 2002
02339

CAMARAD INTERMARK S.R.L. 18/04/2022

052268 M 2002
02338

ZEUS INTERMARK S.R.L. 18/04/2022

052141 M 2002
02337

HERA INTERMARK S.R.L. 18/04/2022

051678 M 2002
02340

KAMARAD INTERMARK S.R.L. 18/04/2022

051978 M 2002
02336

BEI ŞI MAI VREI INTERMARK S.R.L. 18/04/2022

051146 M 2002
02341

FIRST CLASS WORLD
MINERAL WATER

INTERMARK S.R.L. 18/04/2022

051010 M 2002
02342

ZEIŢA APELOR MINERALE INTERMARK S.R.L. 18/04/2022

050484 M 2002
02359

ACTION MAN HASBRO INC 19/04/2022

050853 M 2002
02358

MIVINA SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

19/04/2022

050892 M 2002
02362

STEFI PRIMEX SC STEFI PRIMEX SRL 19/04/2022

050485 M 2002
02370

McCAFE MCDONALD'S CORPORATION 19/04/2022

051458 M 2002
02367

BIOPACK SC FITO FITT SRL 19/04/2022

050487 M 2002
02372

MCSALAD SHAKER MCDONALD'S CORPORATION 19/04/2022

051933 M 2002
02373

PREFABRICATE
VEST PRODUCĂTOR

DE MATERIALE
DE CONSTRUCŢII

SC PREFABRICATE VEST PATRU SA 19/04/2022

050486 M 2002
02371

MCFLURRY MCDONALD'S CORPORATION 19/04/2022

051448 M 2002
02387

SUPER TRAFIC SIRBU PAUL 19/04/2022

051947 M 2002
02376

HAN HAN BUROGERATE GMBH & CO KG 19/04/2022

2199



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 12/2021

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

051736 M 2002
02389

ARHI DESIGN
PAPETARIE DE CALITATE

SC ARHI DESIGN SRL 20/04/2022

050984 M 2002
02391

TICKET TO RIDE
VACANTE LA CHEIE

SC CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL 22/04/2022

050985 M 2002
02392

MY WAY - O VACANTA
CUM ITI PLACE TIE

SC CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL 22/04/2022

050986 M 2002
02393

HIT THE ROAD VACANTE
PE PATRU ROTI

SC CMB INTERNATIONAL EXIMP SRL 22/04/2022

051712 M 2002
02394

ORANGE THANK YOU ORANGE BRAND SERVICES LIMITED 22/04/2022

052373 M 2002
02404

CD S.C.M. COLIN DAILY 23/04/2022

051185 M 2002
02411

MGA SC EURO MGA PRODUCT SRL 23/04/2022

050490 M 2002
02420

NOI ŢINEM LUMEA
ÎN MIŞCARE !

SC NEPTUN SA 24/04/2022

050622 M 2002
02424

ALINDOR ALINĂ DUREREA SC LAROPHARM SRL 24/04/2022

050492 M 2002
02431

SSANGYONG SSANGYONG MOTOR COMPANY 24/04/2022

050103 M 2002
02422

COSMETIC PLANT MESTER SC COSMETIC PLANT PRODCOM
SRL

24/04/2022

IG 00015 G 2002
00003

BUZIAŞ SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

24/04/2022

051253 M 2002
02442

ROMDIDAC SC ROMDIDAC SA 25/04/2022

051100 M 2002
02472

SUPER CAVIT SC BIOFARM SA 25/04/2022

051254 M 2002
02458

FF FRATELLI FORTIS SC LERU COM SRL 25/04/2022

050891 M 2002
02459

FF SC LERU COM SRL 25/04/2022

050740 M 2002
02470

TRATTO FILA FABBRICA ITALIANA LAPIS ED
AFFINI SPA

25/04/2022

050828 M 2002
02463

GALERIILE ROMARTA SC ROMARTA SRL 25/04/2022

050967 M 2002
02469

DAS FILA FABBRICA ITALIANA LAPIS ED
AFFINI SPA

25/04/2022

051922 M 2002
02465

AQUA CARPATICA CARPATHIAN SPRINGS S.A. 25/04/2022
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051051 M 2002
02468

COLGATE VISIBLE WHITE COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/04/2022

051101 M 2002
02480

BARLEY BEER SC BERE SI MALT ROBEMA SA 26/04/2022

058861 M 2002
02487

FRANCO BENUSSI SC MASTERBOY SRL 26/04/2022

050665 M 2002
02481

BARLEY SC BERE SI MALT ROBEMA SA 26/04/2022

052038 M 2002
02489

NATIONAL INSTAL
CONSTRUCT

SC NATIONAL INSTAL CONSTRUCT
SRL

26/04/2022

051102 M 2002
02482

BARLEY LEMON SC BERE SI MALT ROBEMA SA 26/04/2022

051764 M 2002
02496

HA AMBIENT HOTEL
RESTAURANT

SC EUROTOUR SRL 29/04/2022

050904 M 2002
02503

DUNCA EXPEDIŢII SC DUNCA EXPEDITII SA 29/04/2022

052938 M 2002
02510

LOVE ANGEL SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052468 M 2002
02508

ALIX AVIEN LA VIE SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052926 M 2002
02511

MISS ALIX SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052937 M 2002
02507

ALIX AVIEN DEEP SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052470 M 2002
02512

ALIX STYLING TECH SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052927 M 2002
02513

ALIX AVIEN XO SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052935 M 2002
02505

ALIX AVIEN EXIT SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052474 M 2002
02515

ALIX AVIEN IXOS SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052222 M 2002
02521

DIVA ALIX AVIEN SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

051125 M 2002
02524

DUPHAFRAL Zoetis Schweiz GmbH 29/04/2022

052918 M 2002
02519

ALIX AVIEN
PERFECT CONTROL

SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022

052919 M 2002
02522

ALIX AVIEN VOXI SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 29/04/2022
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052094 M 2002
02535

FERMA BIOECOLOGICA SC AGROELECTRICA SA 30/04/2022

050809 M 2002
02539

ARISTOKRAT SC EBAL COM SRL 30/04/2022

050841 M 2002
02559

PRODUSELE ECOLOGICE
LADORNA UNDE GUSTUL
NATURII DEVINE SUBLIM

SC DORNA LACTATE SA 30/04/2022

050786 M 2002
02546

REDIGEST SC HOFIGAL EXPORT IMPORT SA 30/04/2022

050813 M 2002
02563

RAMA CREMEFINE UPfield Europe B.V. 30/04/2022

050794 M 2002
02542

NYMPHE SC EBAL COM SRL 30/04/2022

050988 M 2002
02541

E ITALY STYLE SC EBAL COM SRL 30/04/2022

050821 M 2002
02569

FETELE DE LA CAPALNA NECSULESCU CLAUDIU 30/04/2022

143337 M 2012
02223

PROTECTERM AFTENI MIHAI 02/04/2022

120799 M 2012
02214

Balul Medicilor Stomatologi
Colegiul Medicilor
Dentişti Bucureşti

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN
BUCURESTI

02/04/2022

150288 M 2012
02200

GP SC GRAMPET SA 02/04/2022

121261 M 2012
02226

Old City SC LIPSCANI BEER GARDEN SRL 02/04/2022

120845 M 2012
02197

CONTINUTUL
FACE DIFERENTA

SC ZENTIVA SA 02/04/2022

121039 M 2012
02217

PREMIER CAFE LANZAFAME FABIO 02/04/2022

120703 M 2012
02213

LA CUTITUL
ISCUSIT.CARNURI

DE SEAMA

MARIA IVĂNESCU 02/04/2022

121251 M 2012
02227

GHIDUL
CONSUMATORULUI Vocea

Unuia. Puterea Multora

SC LEIKO MEDIA SRL 02/04/2022

172822 M 2012
02198

ROMPAN PANIFICATIE
MORARIT

PATRONATUL ROMAN DIN
INDUSTRIA DE MORARIT
PANIFICATIE SI PRODUSE FAINOASE
ROMPAN

02/04/2022

120444 M 2012
02209

BETTY ICE ROCKET SC BETTY ICE SRL 02/04/2022
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120852 M 2012
02202

FILOTHEOS SOVA BOGDAN 02/04/2022

120509 M 2012
02199

Amethyst RADIOTHERAPY R.T.T. RADIOTHERAPY
TECHNOLOGIC TRANSFER LTD

02/04/2022

132227 M 2012
02211

LA CUŢITUL
ISCUSIT.CĂRNURI

DE SEAMĂ

MARIA IVĂNESCU 02/04/2022

120284 M 2012
02210

FNSA FUNDAŢIA
NAŢIONALĂ PENTRU

ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

FUNDATIA NATIONALA PENTRU
STIINTA SI ARTA (FUNDATIA DE
UTILITATE PUBLICA)

02/04/2022

136957 M 2012
02205

G cafe SC WEST TRADE SRL 02/04/2022

122511 M 2012
02230

DOINA LEVINTZA
SCHOOL ART

BOCANETU DOINA MARIANA
VICTORIA

02/04/2022

121087 M 2012
02212

LA CUŢITUL ISCUSIT MARIA IVĂNESCU 02/04/2022

143336 M 2012
02221

IMPERMIX AFTENI MIHAI 02/04/2022

122556 M 2012
02151

AGED PRUSSIANA CARNE
MATURATA DE MANZAT

SC CRIS VEST CARNE SRL 02/04/2022

120946 M 2012
02154

to form and inform
CREST SOLUTIONS

pentru a forma şi informa

SC CREST SRL 02/04/2022

120826 M 2012
02242

VIR SECURITY SC VIR SERV SECURITY SRL 03/04/2022

121118 M 2012
02246

CareerPoint.ro SC CAREER POINT SRL 03/04/2022

121117 M 2012
02247

FinanceProfessionals
recruitment site

SC CAREER POINT SRL 03/04/2022

120884 M 2012
02248

ROMANIAN WHITE FIVE CONTINENTS TRADING
COMPANY 1993 SRL

03/04/2022

120830 M 2012
02232

VIS DE FEMEIE SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

03/04/2022

120285 M 2012
02241

Happy Chop SC STUDIO MODERNA SRL 03/04/2022

121086 M 2012
02231

AVOCATURA DE TOP SC CND LEGALIS SRL 03/04/2022

147906 M 2012
02236

PATIENT CENTERED CARE SC MEDICOVER SRL 03/04/2022

121341 M 2012
02245

myPOS SC SOLUTIONS CENTER SRL 03/04/2022
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120749 M 2012
02233

GOLD SHARK SC YU HAI YANG IMPEX SRL 03/04/2022

121200 M 2012
02237

ÎNGRIJIRE CENTRATĂ
PE PACIENT

SC MEDICOVER SRL 03/04/2022

120761 M 2012
02240

MIRACLE BLADE
WORLD CLASS MBWC

SC STUDIO MODERNA SRL 03/04/2022

120750 M 2012
02234

CRAPRO SC YU HAI YANG IMPEX SRL 03/04/2022

121110 M 2012
02244

CONTANA SC CONTANA SRL 03/04/2022

147998 M 2012
02235

PAS Vlad Mihail Heldsdorfer 03/04/2022

120866 M 2012
02272

GHIDUL NICOLAS DIDIER SC FRANCE HOSPITALITY SRL 04/04/2022

128889 M 2012
02265

AdNatura SC ADSERV SRL 04/04/2022

120719 M 2012
02273

NIMROD SAFETY GUARD SC NIMROD SAFETY GUARD SRL 04/04/2022

122552 M 2012
02268

PRODUSE
TRADIŢIONALE ZAMORA

SC CRINALEX - SIA SRL 04/04/2022

122292 M 2012
02257

MIC DEJUN IFANTIS SC IFANTIS ROMANIA SA 04/04/2022

120696 M 2012
02258

Maya's Joy SC PAPILLON LABORATOIRES
COSMETIQUES SRL

04/04/2022

120480 M 2012
02266

Style TAXI LEONTE SEBASTIAN MIHAI 04/04/2022

172078 M 2012
02249

Art Caffee SC ART IMPLANT SRL 04/04/2022

124859 M 2012
02267

ELSID Energy
Back to the Future

SC ELSID SA 04/04/2022

120672 M 2012
02269

ZIVUTO BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH 04/04/2022

121076 M 2012
02251

MIKOMED clinica
sanatatii si frumusetii tale

CRISTOFOR STEFAN 04/04/2022

122103 M 2012
02259

GOODIEZ VALENTIN NEACSU 04/04/2022

120445 M 2012
02270

Ziarul Oval ASOCIATIA FOTOCLUB COKET
PLOIESTI

04/04/2022

128477 M 2012
02264

LAS VEGAS 24h CAFFE 24h S.C. TECVIVO S.R.L. 04/04/2022
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121014 M 2012
02253

Hypermarket de tipar SC REAL UNIVERSAL COM SRL 04/04/2022

120895 M 2012
02278

BE TRENDY! optical concepts SC OPTIKO SRL 04/04/2022

121080 M 2012
02271

ICONIC ŞUCU CAMELIA GEORGETA 04/04/2022

126550 M 2012
02255

TipoMAG SC REAL UNIVERSAL COM SRL 04/04/2022

126551 M 2012
02256

Tipo MAG
Hypermarket de tipar

SC REAL UNIVERSAL COM SRL 04/04/2022

120722 M 2012
02261

MACU ofta BIOSOOFT COMPANY SRL 04/04/2022

128475 M 2012
02262

LAS VEGAS POWER
ENERGY DRINK

BEE-FEE GROUP LIMITED 04/04/2022

128476 M 2012
02263

LAS VEGAS 24h
JOCURI 24h

S.C. TECVIVO S.R.L. 04/04/2022

126669 M 2012
02218

Sophi med cabinet
stomatologic

CMI MEDICINA DENTARA SOPHIMED 04/04/2022

120056 M 2012
02219

ADEMAR SECURITY SC ADEMAR SECURITY SRL 04/04/2022

120882 M 2012
02220

MEDICAL CONNECTIONS
CONEXIUNI MEDICALE

COLEGIUL MEDICILOR SATU MARE
ASOCIATIA MEDICILOR DE FAMILIE
SATU MARE

04/04/2022

124362 M 2012
02028

TRANSYLVANIA COLLEGE
THE CAMBRIDGE
INTERNATIONAL
SCHOOL IN CLUJ

SIMONA-DIANA BACIU
DAN-OCTAVIAN BACIU

04/04/2022

143464 M 2012
02160

MARIUL COŞNIŢĂ N. MARIANA
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

05/04/2022

121260 M 2012
02296

eljado impex srl SC ELJADO IMPEX GLASS SRL 05/04/2022

120851 M 2012
02312

Protejăm rodul muncii tale ! SC CHEMARK ROM SRL 05/04/2022

121860 M 2012
02287

CREDITUL CASA - PENTRU
BUCURII DE-O VIATA

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022

138494 M 2012
02300

Harap Alb continuă ... SC JOB START SRL 05/04/2022

121863 M 2012
02288

CARDUL DE CREDIT
- PENTRU BUCURII

NEPLANIFICATE

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022
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120446 M 2012
02299

JOMRO JOMRO-TEXTILTECHNIK GMBH & CO.
KG

05/04/2022

121862 M 2012
02289

CONTUL DE SALARII ŞI
OVERDRAFT - EXTRA

SALARII PENTRU
EXTRA BUCURII

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022

121858 M 2012
02290

DEPOZITUL
SIGUR - PENTRU

BUCURIILE DE MÂINE

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022

120912 M 2012
02307

POMPONIO LUCA ANVERSA 05/04/2022

120268 M 2012
02302

ADSHOES SC HONG MING INTER TRADE
COMPANY SRL

05/04/2022

121291 M 2012
02284

AICI E LUMEA TA! SC PRO TV SA 05/04/2022

121861 M 2012
02291

CREDITUL DE
CONSUM CU IPOTECA
IMOBILIARA - PENTRU
BUCURIILE DIN VIAŢĂ

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022

123450 M 2012
02315

Zilan ZILAN DIS TICARET LIMITED SIRKETI 05/04/2022

122303 M 2012
02292

CONTUL SIMPLU - PENTRU
BUCURII DE ZI CU ZI

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022

122302 M 2012
02293

PLANUL DE ECONOMII
- PENTRU BUCURII
BINE PLANIFICATE

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022

120741 M 2012
02298

consulteam. OANA DATKI 05/04/2022

121453 M 2012
02311

CLEOPATRA SC BUCOVINA SA 05/04/2022

143153 M 2012
02308

GRANDER KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS LLC

05/04/2022

120801 M 2012
02294

CONTUL GOLD - PENTRU
BUCURII SPECIALE

SC VOLKSBANK ROMANIA SA 05/04/2022

121259 M 2012
02295

KAVEH GLASS
INDUSTRY GROUP

SC ELJADO IMPEX GLASS SRL 05/04/2022

121222 M 2012
02310

LORELAY SC BUCOVINA SA 05/04/2022

120510 M 2012
02325

PRIMUS ENERGY SC MARA IGNIS SRL 06/04/2022

121030 M 2012
02320

ce mai e NOU prin TÂRG ? SC ROMEXPO SA 06/04/2022
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121387 M 2012
02322

Oancea trei cuţite ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
OANCEA IOAN BOGDAN

06/04/2022

143521 M 2012
02333

DOBROGEA Crackers
biscuiţi aperitiv

SC DOBROGEA GRUP SA 06/04/2022

121189 M 2012
02346

RAMINI STANDARD
OCUPATIONAL OCUPATIA:

MAGICIAN, ILUZIONIST
PRESTIDIGITATOR

STATICA PENELOPA
STATICA MIHAI

06/04/2022

121176 M 2012
02331

Two Bites SC TUAL FAST CHANCE '98 SRL 06/04/2022

125763 M 2012
02341

SYMMETRY
INVESTMENTS GROUP

MARIUS EUGENIU-GALBENUSĂ 06/04/2022

120734 M 2012
02343

MME MARKET CORNEL ALEXANDRU EFTENOIU 06/04/2022

127669 M 2012
02348

Geo Trekker SC DAFLOG SRL 06/04/2022

126121 M 2012
02327

Coffee 4u Din
pasiune pentru cafea

SC OBIECTIV MANAGER SRL 06/04/2022

121083 M 2012
02342

ROMANIA VIE ALEXANDRU CRISTIAN SURCEL 06/04/2022

119244 M 2012
02336

MIXT color SC SENTOSA IMPEX SRL 06/04/2022

120702 M 2012
02349

Alice Design SC ALICE DESIGN BOUTIQUE SRL 06/04/2022

121093 M 2012
02328

PHOTOLIU CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL
SERVICES SA

06/04/2022

120873 M 2012
02350

euflex SC POWER BELT SRL 06/04/2022

123359 M 2012
02351

Fereastra Verde SC ADVERTIGO SRL 06/04/2022

126388 M 2012
02352

PREMIA SC SUPREMIA GRUP SRL 06/04/2022

122025 M 2012
02208

CN CLAUDIU NECŞULESCU 06/04/2022

122848 M 2012
02207

MARIA CN
OWNER'S CHOICE

CLAUDIU NECŞULESCU 06/04/2022

122847 M 2012
02206

ANA CN OWNER' S CHOICE CLAUDIU NECSULESCU 06/04/2022

127146 M 2013
03982

INTESA MIRATO S.P.A. 06/04/2022
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120712 M 2012
02201

MOM GUARD RO MIRCEA OVIDIU MIHAI 09/04/2022

120757 M 2012
02360

Artro efervescent
repară articulaţiile

controlează durerea

SC HEALTH ADVISORS SRL 09/04/2022

120759 M 2012
02371

is infrasol SC SDI GLOBAL WINDOW FILMS SRL 09/04/2022

120756 M 2012
02361

SOLIX SC HEALTH ADVISORS SRL 09/04/2022

120654 M 2012
02354

DEUTSCHSPRACHIGER
WIRTSCHAFTSKLUB

NORDSIEBENBURGEN

ASOCIATIA CLUBUL OAMENILOR DE
AFACERI DE LIMBA GERMANA DIN
ARDEALUL DE NORD

09/04/2022

121974 M 2012
02356

ARTRO EFERVESCENT
plus calciu 1000

SC HEALTH ADVISORS SRL 09/04/2022

121543 M 2012
02381

SENINI CEMENTIBLOK SC SENINI CEMENTIBLOK SRL 09/04/2022

120747 M 2012
02394

IHAIR SC IHAIR MOD SRL-D 09/04/2022

121512 M 2012
02355

Bonexio MK7 Vitamina
K2 naturală k2

SC PUNTA PHARM SRL 09/04/2022

120490 M 2012
02395

Taitei de nunta SC FIRMA HUTTON SRL 09/04/2022

122851 M 2012
02378

Cămara cu murături SC DYV MARKET AGENCY SRL 09/04/2022

127554 M 2012
02380

ARAMIS ARAMIS GLOBAL SRL 09/04/2022

122382 M 2012
02396

SEALS PROTECTION START-UP EVENTS S.R.L. 09/04/2022

121973 M 2012
02357

ARTRO EFERVESCENT SC HEALTH ADVISORS SRL 09/04/2022

120760 M 2012
02379

INTERNSHIP PROGRAM
- DRIVE YOUR FUTURE

SC AUTOMOBILE DACIA SA 09/04/2022

121513 M 2012
02358

Solix SC HEALTH ADVISORS SRL 09/04/2022

120511 M 2012
02385

CASA MUREŞANA CA & MB GRUP SRL 09/04/2022

122106 M 2012
02359

Artro efervescent plus
Calciu repară articulaţiile,

controlează durerea,
întăreşte sistemul osos

SC HEALTH ADVISORS SRL 09/04/2022
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120724 M 2012
02382

Secret beauty SC VASPET STYLE SRL 09/04/2022

120512 M 2012
02386

Prăjituri cu Dragoste BOSOI DANIELA CORINA 09/04/2022

121798 M 2012
02387

Kazeboo Loulou PODUT RALUCA MARIANA 09/04/2022

121282 M 2012
02399

ECO SOLUTION ECO SOLUTION SA 09/04/2022

120546 M 2012
02372

CAROLI FAMILIA CAROLI FOODS GROUP SRL 09/04/2022

130179 M 2012
02383

KRON BUN SC RAP CONFECTIONERY SRL 09/04/2022

121933 M 2012
02401

PZONLINE.RO CONSTANTIN ŞERBAN GHEORGHE 09/04/2022

121799 M 2012
02388

Nuno Beach Club PODUT RALUCA MARIANA 09/04/2022

120809 M 2012
02389

Ingeri din Micul Paris BUICAN ALICE 09/04/2022

122952 M 2012
02398

YA&FCT YOUR
ACCOUNTING & FINANCE

CONTROL TEAM

YOUR ACCOUNTING & FINANCE
CONTROL TEAM SRL

09/04/2022

123222 M 2012
02400

Bucatarie360.ro SC BILANCIA EXIM SRL 09/04/2022

121057 M 2012
02392

navaio SC SECPRAL COM SRL 09/04/2022

120879 M 2012
02420

X SHOP
www.xshoptimisoara.ro

SC JMC KIA SRL 10/04/2022

134170 M 2012
02421

CASA NICOLA SC SANTIB SRL 10/04/2022

120857 M 2012
02408

EFICIENT SC SARCOM SRL 10/04/2022

120989 M 2012
02405

OPV Optiuni pentru viitor SC CONSENS INTERNATIONAL SRL 10/04/2022

120681 M 2012
02411

Binder Bubi JOHANN BINDER 10/04/2022

120892 M 2012
02425

Choco Locco SC PROFI ROM FOOD SRL 10/04/2022

120881 M 2012
02406

SC WAELS KDS DENTAL CLINICS SRL 10/04/2022
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120513 M 2012
02407

Anne's Art FLEACA AURELIAN ANTON 10/04/2022

120286 M 2012
02410

F.A.I.M.A. FACULTATEA
DE ANTREPRENORIAT,

INGINERIA
MANAGEMENTULUI

ŞI AFACERILOR

FACULTATEA DE ANTEPRENORIAT
INGINERIA MANAGEMENTUL
AFACERILOR-UPB

10/04/2022

120680 M 2012
02412

Binder Bub JOHANN BINDER 10/04/2022

120514 M 2012
02426

LifeHarbour LIMANU SC BLACK SEA MAGIC SRL 10/04/2022

121874 M 2012
02413

Papane IOAN POPA 10/04/2022

120762 M 2012
02418

Fundaţia BUCURIA
AJUTORULUI

FUNDATIA BUCURIA AJUTORULUI 10/04/2022

120863 M 2012
02423

CLASSY ROMANIA
INCOMING

TRAVEL AGENCY

SC CLASSY MOMENTS SRL 10/04/2022

143854 M 2012
02419

TRIBUN SC WINERO SRL 10/04/2022

121206 M 2012
02363

Cotnari Tămâioasă
Românească dulce 2010

SC CASA DE VINURI COTNARI SA 10/04/2022

122923 M 2012
02368

COTNARI DOMENII
Alb Demisec

SC CASA DE VINURI COTNARI SA 10/04/2022

121897 M 2012
02367

COTNARI DOMENII
Rose Demisec

SC CASA DE VINURI COTNARI SA 10/04/2022

121286 M 2012
02313

CHEIA LASLO MARIA CĂLINA 10/04/2022

121896 M 2012
02403

UREE NG UREE LENTA SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE
CHIMICE SA

11/04/2022

121895 M 2012
02402

Sulfat de amoniu
NG UTIL SAN NG

SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE
CHIMICE SA

11/04/2022

120860 M 2012
02439

PLANTARO SC CONTAX SRL 11/04/2022

120738 M 2012
02429

Glamour JT INTERNATIONAL SA 11/04/2022

121919 M 2012
02441

ADMIS SC NET BRINEL SA 11/04/2022

123512 M 2012
02431

TÂRGUL VACANŢELOR SC LAGUNA TOUR SRL 11/04/2022
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121761 M 2012
02436

ONE FITNESS SC BLUESHIELD HOLDINGS SRL 11/04/2022

120829 M 2012
02442

Farmec Natural SC FARMEC SA 11/04/2022

121204 M 2012
02432

Dru Relax O oază
pentru corp şi suflet

SC DRUPANEL SRL 11/04/2022

121636 M 2012
02433

DOMENIILE SAMBURESTI
BLANC DE ROUMANIE

SC VITI-POMICOLA SAMBURESTI SA 11/04/2022

127429 M 2012
02438

SA LARIX FOREST SRL 11/04/2022

120167 M 2012
02462

Imagine, Explore, Feel, Enjoy DRAGHICI CONSTANTA NICOLETA 11/04/2022

120516 M 2012
02450

DENTAL ALEX Centru
de medicina dentara

SC DENTAL ALEX SRL 11/04/2022

153527 M 2012
02458

RELAXIREM SC LABORATOARELE REMEDIA SRL 11/04/2022

122185 M 2012
02451

ALIX NATURA SC ALIX AVIEN COSMETICS SRL 11/04/2022

121806 M 2012
02463

YB YouthBank ASOCIATIA PENTRU RELATII
COMUNITARE

11/04/2022

171997 M 2012
02459

SOMNIFERM SC LABORATOARELE REMEDIA SRL 11/04/2022

120515 M 2012
02444

Bursa de Berbeci Sălişte BUDRALA GHEORGHE 11/04/2022

120853 M 2012
02449

TOTAL REISEN & JAGD
GARANŢIA TA ÎN TURISM!

SC TOTAL REISEN & JAGD SRL 11/04/2022

121130 M 2012
02465

LIGA STUDENŢILOR
ROMÂNI DIN STRĂINĂTATE

LSRS Meritul tău, sprijinul
nostru, viitorul României.

BURDUJA SEBASTIAN IOAN 11/04/2022

122582 M 2012
02445

SAFIR SAFIR SRL 11/04/2022

121131 M 2012
02467

P.A.C.T. BURDUJA SEBASTIAN IOAN 11/04/2022

125535 M 2012
02446

PSP Glaxo Group Limited 11/04/2022

121100 M 2012
02461

PORPHYRAS SC A.M.PORPHYRAS SRL 11/04/2022

126145 M 2012
02448

11 DEGREES
DESIGN STUDIO

SC 11 DEGREES DESIGN STUDIO
SRL

11/04/2022
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120746 M 2012
01991

CASA plastor SC PLASTOR TRADING SRL 11/04/2022

121211 M 2012
02509

Panima Vatra cu suflet SC ARARESH PAN SRL 12/04/2022

121152 M 2012
02486

MAX MATERIALE
DE CONSTRUCŢII

SC MAX SRL 12/04/2022

125240 M 2012
02483

Covalact de Tara
- Lapte Covasit

SC COVALACT SA 12/04/2022

121256 M 2012
02485

PICARD SC GRAPEFRUIT SRL 12/04/2022

125241 M 2012
02484

Covalact - Lapte
Covasit de Tara

SC COVALACT SA 12/04/2022

123253 M 2012
02469

Sunrise SC MRS PERFECT AA LIMITEED SRL 12/04/2022

121800 M 2012
02487

Nuun Beach Club PODUT RALUCA MARIANA 12/04/2022

120518 M 2012
02491

Kasta Morrely MOREL BOLEA 12/04/2022

123389 M 2012
02471

naturalis inteligenţa
naturii HepatoSuport

FILDAS TRADING SRL 12/04/2022

120678 M 2012
02479

WINTERFRESH GREEN ICE WM. WRIGLEY JR. COMPANY 12/04/2022

120725 M 2012
02496

edp EDITURA DIDACTICĂ
ŞI PEDAGOGICĂ

EDITURA DIDACTICA SI
PEDAGOGICA

12/04/2022

122330 M 2012
02488

SMITH GUARD SC SMITH GUARD SRL 12/04/2022

120726 M 2012
02497

EDITURA DIDACTICĂ
ŞI PEDAGOGICĂ

EDITURA DIDACTICA SI
PEDAGOGICA

12/04/2022

143155 M 2012
02493

MeisterPutz
Tencuiala meşterului

SC OLINT COM SRL 12/04/2022

120833 M 2012
02472

CĂMARA CU BUCATE
Zacuscă picantă

SC PREFERA FOODS SA 12/04/2022

120784 M 2012
02489

CITY LIVING rising comfort RADU RAZVAN 12/04/2022

120744 M 2012
02498

LIPOVANUL ALBU IOAN DANIEL 12/04/2022

120834 M 2012
02473

CĂMARA CU BUCATE
Zacuscă de vinete

SC PREFERA FOODS SA 12/04/2022

120783 M 2012
02490

DriveMe
Faster.Stronger.Slicker

RADU RAZVAN 12/04/2022
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121379 M 2012
02500

Festivalul naţional de muzică
uşoară Mihaela Runceanu

ASOCIATIA PENTRU TINERET BUZAU
2010 ONG

12/04/2022

120835 M 2012
02474

CĂMARA CU BUCATE
Zacuscă de fasole

SC PREFERA FOODS SA 12/04/2022

120517 M 2012
02478

BIOCEBRAL SC LOOK AHEAD SRL 12/04/2022

120836 M 2012
02475

CĂMARA CU BUCATE
Zacuscă cu ciuperci

SC PREFERA FOODS SA 12/04/2022

122772 M 2012
02494

MARCULESCU & ASOCIATII MARCULESCU MIHAI 12/04/2022

120547 M 2012
02476

e elizabethkids SC LUMEA COPIILOR TRADING SRL 12/04/2022

122528 M 2012
02503

DENISETTE RATIOPHARM GMBH 12/04/2022

120481 M 2012
02504

SAVOR HD TV SC GASTRO SERVICE SRL 12/04/2022

120662 M 2012
02513

SUPREMGUM SC SUPREMIA GRUP SRL 13/04/2022

130871 M 2012
02527

PERPETUUM
SPORT SYSTEM

SC AX PERPETUUM IMPEX SRL 13/04/2022

121394 M 2012
02514

LASH X-TENDER ANDREI MARTIN 13/04/2022

121675 M 2012
02519

STEJAR STRONG SC URSUS BREWERIES SA 13/04/2022

121098 M 2012
02515

Ciuc Premium Natur Radler HEINEKEN ROMANIA SA 13/04/2022

121023 M 2012
02516

GLOBAL WIND
SERVICE - GWS

GLOBAL WIND DOBROGEA SRL 13/04/2022

120927 M 2012
02512

FISHMAG DOBRITA DANIEL
ROSCA MIHAI

13/04/2022

135373 M 2012
02518

PAULFORTIUS SECURITY
PAZA SI PROTECTIE

SC PAULFORTIUS SECURITY SRL 13/04/2022

121427 M 2012
02521

ecoplast uPVC Window
and Door Systems

SC WINTEC SRL 13/04/2022

120718 M 2012
02520

TUDORS SC DECO HORECA SRL 13/04/2022

121358 M 2012
02517

FESTIVALUL
FREEDOM JAZZ

SC IMA PARTNERS SRL 13/04/2022

171915 M 2012
02522

BLOCMANAGERNET VARVARI PAVEL 13/04/2022
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120447 M 2012
02536

MEDIURG international SC MEDIURG INTERNATIONAL SRL 17/04/2022

120519 M 2012
02546

Avantura TRAVEL SC PLATINUM DESIGN SRL 17/04/2022

122188 M 2012
02537

S ASB Asociatia de Sprijin
si Binefacere ROMANIA

ASOCIATIA DE SPRIJIN SI
BINEFACERE ROMANIA

17/04/2022

122595 M 2012
02547

iSell JURCOANE ECATERINA RODICA 17/04/2022

121546 M 2012
02538

TERRA NATURA Luca Dante Magnani 17/04/2022

124484 M 2012
02552

Cremosso COMPAGNIE GERVAIS DANONE 17/04/2022

120520 M 2012
02548

MOBIPART SC MOBIPART SRL 17/04/2022

125536 M 2012
02554

Motorrad GRUNER+JAHR AG & CO KG 17/04/2022

122091 M 2012
02544

Grătarul Dragomir
Calitate Tradiţie

DRAGOMIR SANDU CIPRIAN 17/04/2022

121506 M 2012
02553

VEGETA NATURELLA PODRAVKA PREHRAMBENA
INDUSTRIJA DD

17/04/2022

126132 M 2012
02556

ALLNEUTRAL % Unilever IP Holdings B.V. 17/04/2022

121220 M 2012
02540

ZEBRA SC ROXER GRUP SA 17/04/2022

120437 M 2012
01995

CAP TOURS LUPUT FLORINA 17/04/2022

120501 M 2012
01676

AMBER SC IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

17/04/2022

120820 M 2012
02567

RTC SC RTC PROFFICE EXPERIENCE SA 18/04/2022

128719 M 2012
02573

BGM PROTECT SC BGM PROTECT SRL 18/04/2022

120448 M 2012
02560

Unirii View SC UNIRII VIEW SRL 18/04/2022

120720 M 2012
02561

Unirii View SC UNIRII VIEW SRL 18/04/2022

124504 M 2012
02562

NICU PROTECT SECURITY SC NICU PROTECT SECURITY SRL 18/04/2022

120874 M 2012
02565

KARTAGO SC KARTAGO TOURS SRL 18/04/2022
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121442 M 2012
02566

MAGIC TIC-TAC SC MAGIC TIC TAC SRL 18/04/2022

120240 M 2012
02570

Neutral 0 % Unilever IP Holdings B.V. 18/04/2022

121167 M 2012
02559

DLC DEVA
LOGISTICS CENTER

SC DEVA LOGISTICS CENTER SRL 18/04/2022

123007 M 2012
02574

MY BIO REWE-Beteiligungs-Holding
International GmbH

19/04/2022

130889 M 2012
02593

PLASTELINO SC NORIEL IMPEX SRL 19/04/2022

122517 M 2012
02594

TransNav TRANSNAV TECHNOLOGIES INC., 19/04/2022

120742 M 2012
02582

Merită Citit PFA IONIŢĂ ST. CRISTIAN
ALEXANDRU

19/04/2022

122038 M 2012
02595

FESTIVALUL MAGNOLIILOR ALICE-RAMONA BARB 19/04/2022

121114 M 2012
02583

VASTRUM SC VASTRUM TRANSCOM SRL 19/04/2022

120805 M 2012
02588

Eldenele ENKA OLIVE SRL 19/04/2022

120870 M 2012
02584

NIGIS SC PAMIRA PROD SRL 19/04/2022

121089 M 2012
02580

MEGASTORE retail solution SC SINTEZIS BIROTICA SRL 19/04/2022

129255 M 2012
02585

PAMIRA SC PAMIRA PROD SRL 19/04/2022

124693 M 2012
02576

MISS OLTENIA BRATU VIOREL 19/04/2022

120743 M 2012
02581

MERIT ANGAJAT SC MERITĂ CITIT SRL 19/04/2022

120727 M 2012
02586

Colia SC VHCI BUSINESS DEVELOPMENT
SRL

19/04/2022

120728 M 2012
02587

FunGadgets SC VHCI BUSINESS DEVELOPMENT
SRL

19/04/2022

131638 M 2012
02577

FORTE D-ELITA SC DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA

19/04/2022

120859 M 2012
02608

MEVAS AUTO SC MEVAS AUTO RULATE SRL 20/04/2022

121942 M 2012
02607

COVALACT DE ŢARĂ SC COVALACT SA 20/04/2022
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121062 M 2012
02597

GHELLER SC INVICTA SRL 20/04/2022

120549 M 2012
02615

Vidra Spiritul vitalităţii! SC NORDEXIM SRL 20/04/2022

121119 M 2012
02618

Sf. Spiridon POPA DANIELA 20/04/2022

122195 M 2012
02610

MIGROLIN SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

20/04/2022

123505 M 2012
02619

ONE STAR SECURITY SC ONE STAR SECURITY SRL 20/04/2022

120548 M 2012
02611

Victoria Meitescu MEIŢESCU VICTORIA 20/04/2022

120968 M 2012
02612

REGENERIST 3 POINT The Procter & Gamble Company 20/04/2022

120902 M 2012
02603

OMNES NOBILITAS AB
EQUO PROGRAMUL

CAII ROMANIEI

STEFAN DENIS MARIAN 20/04/2022

121146 M 2012
02613

ŢAIS NOVACHROM TRADING SRL 20/04/2022

121944 M 2012
02606

COVALACT DE ŢARĂ SC COVALACT SA 20/04/2022

137916 M 2012
02563

CRAFTSSTAR SC IPERCOMP EXIM SRL 20/04/2022

121774 M 2012
02564

CROSSTAR SC IPERCOMP EXIM SRL 20/04/2022

121321 M 2012
01331

Îngerii galbeni SC AUTO MALAICKA SRL-D 20/04/2022

130199 M 2013
07346

Transit + Nova Brands S.A. 20/04/2022

123425 M 2012
02499

H www.hidroizo.ro SC GRABSCONSTRUCT SRL 23/04/2022

120897 M 2012
02640

RPG GUARD 2012 SC RPG GUARD 2012 SRL 23/04/2022

121507 M 2012
02641

ISTEŢUL NICOLA CONSTANŢA LIDIA 23/04/2022

120889 M 2012
02634

ariete atelier DOROFTEI MAGDALENA 23/04/2022

120521 M 2012
02642

haipemunte CIBOTARU MIHAI 23/04/2022
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121032 M 2012
02643

LUMEA LUI P*ET SC EMAG!C CONCERTS SRL 23/04/2022

121031 M 2012
02644

KIDSFEST SC EMAG!C CONCERTS SRL 23/04/2022

121747 M 2012
02624

domONLINE SC EXPERT DESIGN SRL 23/04/2022

120942 M 2012
02635

Carspeed DEACONU MIREL 23/04/2022

120937 M 2012
02625

TOAN'S SC GENERAL CORLOU 688 SRL 23/04/2022

126887 M 2012
02656

BENZINA EXTRA99 OMV PETROM MARKETING SRL 23/04/2022

122476 M 2012
02657

GO RURAL LAURENTIU CRISTINA 23/04/2022

120550 M 2012
02626

LRO PROFIS IN TROUSERS SC LRO SRL 23/04/2022

123998 M 2012
02637

LA GARDENIA ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL 23/04/2022

120839 M 2012
02638

PROTEKT PROTEKT TRUST SRL 23/04/2022

120685 M 2012
02639

xtb trade&coffee SC X TRADE BROKERS DOM
MAKLERSKI SA

23/04/2022

120714 M 2012
02658

VVO RADU OCTAVIAN 23/04/2022

120748 M 2012
02629

XS GUARD SC PROTECT XS GUARD SRL 23/04/2022

121069 M 2012
02660

PUTERE.
PERFORMANTA. PASIUNE

SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA 23/04/2022

123020 M 2012
02661

CIMENT. BETOANE.
AGREGATE

SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA 23/04/2022

122006 M 2012
02628

BUCHAREST PASS SC CHRISTIAN TOUR - OPERATOR
DISTRIBUTION SRL

23/04/2022

121555 M 2012
02663

McCloud SC RAI SOFTWARE SRL 23/04/2022

120449 M 2012
02648

NebExpert SC BIOEXPERT SRL 23/04/2022

126884 M 2012
02650

GPL AUTO OMV PETROM MARKETING SRL 23/04/2022

126883 M 2012
02651

Combustibil TIP P OMV PETROM MARKETING SRL 23/04/2022
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122376 M 2012
02652

MOTORINĂ EXTRA OMV PETROM MARKETING SRL 23/04/2022

122375 M 2012
02653

MOTORINĂ STANDARD OMV PETROM MARKETING SRL 23/04/2022

126888 M 2012
02654

MOTORINĂ EXTRA OMV PETROM MARKETING SRL 23/04/2022

126886 M 2012
02655

BENZINĂ STANDARD 95 OMV PETROM MARKETING SRL 23/04/2022

120950 M 2012
02664

ROMÂNIA ALEGE SC ANTENA 3 SA 24/04/2022

120818 M 2012
02665

ROMÂNIA LA VOT SC ANTENA 3 SA 24/04/2022

121043 M 2012
02666

STAFF SECURITY EXPERT SC STAFF SECURITY EXPERT SRL 24/04/2022

129710 M 2012
02672

AFACERISTUL SCARLAT DAN 24/04/2022

120932 M 2012
02684

PANTOFIORI VESELI SC LOVELY SHOES SRL 24/04/2022

121078 M 2012
02667

KaSem Just Wish SC KASEM MEDICAL SRL 24/04/2022

121021 M 2012
02693

VINCON VRANCEA -
BECIUL DOMNESC UN
CARACTER APARTE !

SC VINCON VRANCEA SA 24/04/2022

121094 M 2012
02668

NE NORDESTETICA SC CENTRUL MEDICAL
NORDESTETICA SRL

24/04/2022

129711 M 2012
02675

PRESA ONLINE SCARLAT DAN 24/04/2022

125425 M 2012
02694

Osteria Gioia MIKHULESKU VLADIMIR 24/04/2022

121869 M 2012
02678

ROMSTURION SC DECROM CO SRL 24/04/2022

122100 M 2012
02679

Trei Culori DINA FASHION 24/04/2022

126588 M 2012
02680

CONSULTANTA JURIDICA CORCHIS CAMELIA LOREDANA 24/04/2022

120686 M 2012
02677

CURIERUL DE IAŞI SCARLAT DAN 24/04/2022

119172 M 2012
00586

T TEDI GRUPA MASPEX Sp. z. o. o. S.K.A. 24/04/2022
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120739 M 2012
02707

edusec BUŞTIUC FLORIN 25/04/2022

172001 M 2012
02711

GRANDDIS SC PRODAL 94 SRL 25/04/2022

120877 M 2012
02709

hang-o hang on, not over GHEORGHITOI MARIUS CONSTANTIN
BARBALATA CLAUDIU GABRIEL

25/04/2022

121262 M 2012
02696

Refill market SC ROMIND SERV SRL 25/04/2022

120551 M 2012
02706

K KORART SC ARTSANI COM SRL 25/04/2022

120862 M 2012
02697

Wingaroo Adventure CRACIUN FLORIN ALEXANDRU
ZAPADA ALEXANDRU ANDREI
VLADESCU SEBASTIAN ALEXANDRU

25/04/2022

120841 M 2012
02721

Geyser ANGHEL MARCEL DANIEL 25/04/2022

120966 M 2012
02701

XAPIMANT NOVARTIS AG 25/04/2022

120944 M 2012
02702

CAR SPEED DEACONU MIREL 25/04/2022

121027 M 2012
02698

DiaPRO the perfect cut SC EDELWEISS GRUP SRL 25/04/2022

121059 M 2012
02699

CRYSTAL HANI SAMI ELSAYED ABDELHAMID 25/04/2022

121058 M 2012
02700

DIABLO ENERGY DRINK HANI SAMI ELSAYED ABDELHAMID 25/04/2022

122817 M 2012
02718

gerodar Prietenul Biroului
Tău www.gerodar.ro

SC GERODAR SRL 25/04/2022

121257 M 2012
02703

Smile Box SC SPM WHITE IMPEX SRL 25/04/2022

121791 M 2012
02719

PERLA DOBROGEI SC CRISTIAN IMPEX SRL 25/04/2022

121245 M 2012
02616

ARMIX LAZAR PETRU DANIEL 25/04/2022

121650 M 2012
02543

DEMAR Pescuit şi Vânătoare SC DEMALIMENT SRL 25/04/2022

123309 M 2012
02369

KRESKOVA SC ALEXANDRION GRUP ROMANIA
SRL

26/04/2022

121249 M 2012
02745

SIDEF ROTENBURG SC SEARCH CHEMICALS SRL 26/04/2022
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121248 M 2012
02746

SIDEF AUGSBURG SC SEARCH CHEMICALS SRL 26/04/2022

121324 M 2012
02737

ANNAFEI TENG FEI ROM-COMTRADE SRL 26/04/2022

121247 M 2012
02747

SIDEF WOLFSBURG SC SEARCH CHEMICALS SRL 26/04/2022

127221 M 2012
02724

DIFLEX SC FITERMAN PHARMA SRL 26/04/2022

121246 M 2012
02748

SIDEF DUISBURG SC SEARCH CHEMICALS SRL 26/04/2022

120990 M 2012
02741

SORA ŞI ASOCIAŢII SORA RADU VALENTIN 26/04/2022

121096 M 2012
02749

SIDEF OLDENSBURG SC SEARCH CHEMICALS SRL 26/04/2022

121594 M 2012
02725

SEDEPRIL SC LOOK AHEAD SRL 26/04/2022

120482 M 2012
02726

SALIPREN SC LOOK AHEAD SRL 26/04/2022

120287 M 2012
02750

GIANT AMBALAJE ...şi
ambalajul contează!

SC GIANT PRODIMPEX SRL 26/04/2022

131528 M 2012
02727

PROSTART SC LOOK AHEAD SRL 26/04/2022

122662 M 2012
02742

ZILE ŞI NOPŢI CITY GUIDE MEDIA SRL 26/04/2022

120729 M 2012
02729

SC PANTHERA SECURITY SERVICES
SRL

26/04/2022

120763 M 2012
02735

euroPAN 2003 DITA MARINELA 26/04/2022

120288 M 2012
02751

LCA LIGHT CANDEL ART SC LIGHT CANDEL ART SRL 26/04/2022

121924 M 2012
02753

Biasicom cu priză la tine SC BIA SI COM SRL 26/04/2022

120842 M 2012
02754

unvinpezi.ro SC APROPO DE ECOMMERCE SRL 27/04/2022

120552 M 2012
02756

SGD smart group
development

CABINET INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE ELENA ANGHEL

27/04/2022

125359 M 2012
02732

TPJA transportalba.ro CONSILIUL JUDETEAN ALBA 27/04/2022
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120838 M 2012
02758

STARK PUTZ Dekoroutz
Decorative plaster

Tencuială decorativă

SC ASTEK SA 27/04/2022

123827 M 2012
02759

Only the strong survive Boot
Camp Romanian Elite Fitness

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV BOOT
CAMP

27/04/2022

120745 M 2012
02765

D.P.P.S. Diana Pază
şi Protecţie Systems

SC DIANA PAZA SI PROTECTIE
SYSTEMS SRL

27/04/2022

121026 M 2012
02767

KENDRA BEAUTY
COSMETICS

SC B & B COLLECTION SRL 27/04/2022

121529 M 2012
02755

Eater Eat in a Click! POPA MIRCEA 27/04/2022

121082 M 2012
02705

PROMENADA MALL BRĂILA SC BRAILA PROMENADA MALL SRL 27/04/2022

139043 M 2012
02776

SYSCONT AUDIT SC SYSCONT AUDIT SRL 27/04/2022

120289 M 2012
02770

ACCESIBIL FUNDATIA MOTIVATION ROMANIA 27/04/2022

120753 M 2012
02777

TUIAZIN MIRON ZINA 27/04/2022

120450 M 2012
02771

PLEAŞA pescuit & relaxare SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 27/04/2022

120888 M 2012
02772

NOVINGER KLAUS PREDA SABIN GABRIEL 27/04/2022

121052 M 2012
02773

OTZ Assistance SC OTZ CENTRAL SRL 27/04/2022

122104 M 2012
02769

ALL WIC CRISTINA CHINTOIU 27/04/2022

121051 M 2012
02774

OTZ Enjoy Logistics SC OTZ CENTRAL SRL 27/04/2022

120972 M 2012
02785

aurel Jiquidi JIQUIDI MARILENA
JIQUIDI ELENA VICTORIA

27/04/2022

121778 M 2012
02775

Salon Decebal
BEAUTY & SPA

SC SALON DECEBAL SRL 27/04/2022

120969 M 2012
02782

Jiquidi JIQUIDI MARILENA
JIQUIDI ELENA VICTORIA

27/04/2022

122813 M 2012
02787

Tenco. Zid si facut! SC HOLCIM (ROMÂNIA) SA 27/04/2022

120970 M 2012
02783

Ana Jiquidi JIQUIDI MARILENA
JIQUIDI ELENA VICTORIA

27/04/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

121562 M 2012
02789

COURBI SC COURBI ROM SRL 27/04/2022

120971 M 2012
02784

aurel Jiquidi JIQUIDI ELENA VICTORIA
JIQUIDI MARILENA

27/04/2022

121317 M 2012
02790

VINURI DE TOP SC RABBIT MEDIA SRL 27/04/2022

126783 M 2012
02791

ABUNDIA PIATA DE
GROS BUCURESTI

CAMELIA GEORGETA SUCU 27/04/2022

126776 M 2012
02792

ABUNDIA PIATA DE
GROS BUCURESTI

CAMELIA GEORGETA SUCU 27/04/2022

122400 M 2012
02338

Rompirin E Îngerul
păzitor al inimii tale

SC ANTIBIOTICE SA 27/04/2022

122402 M 2012
02340

Dacă spasmele revin,
tratează cu Spaverin

SC ANTIBIOTICE SA 27/04/2022

122401 M 2012
02339

ibufen Te eliberează
de durere!

SC ANTIBIOTICE SA 27/04/2022

121913 M 2012
02391

PIZZA PER VOI MARCU PAUL 27/04/2022

145529 M 2016
03606

CASTEL CASTEL FRERES 29/04/2022
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MARCA M 2021 01869 - Ca urmare a cererii  înregistrată la OSIM nr. 1022628 din data de
16.08.2021, referitor la limitarea listei de produse şi/sau servicii, dintr-o eroare materială sau menţionat
greşit clasele, limitarea a fost publicată greşit în Bopi 9/2021.

Dintr-o eroare  materială CEREREA DE ÎNREGISTRARE MARCĂ M 2020 06246 - BDC Adviser, a
fost publicată în BOPI nr. 10/2021 - Secţiunea Mărci la capitolul Admitereri, în loc de capitolul
Respingeri.

Referitor la publicarea reînnoirii mărcii combinate, individuale ALKA SELTZER, nr. marcă 002623,
facem menţiunea că numarul total de reînnoiri este 5.

Dintr-o eroare materială, la publicarea reînnoiri mărcii în buletinul nr. 10/2021, numărul total de
reînnoiri este 3.

Referitor la Cererea de Înregistrare Marcă nr. M 2020 08521 – „Super BILE ROTEŞTE şi ZÂMBEŞTE”,
facem precizarea că dintr-o eroare tehnică, în „Tabelul mărcilor limitate la cererea titularului” la rubrica
„Clasificare după limitare”, publicat în BOPI nr. 10/2021, apar modificări diferite faţă de solicitarea
iniţială

Corect este clasa 10: „ Clasa 7: Automate (distribuitoare automate) conţinând jucării şi gumă de
mestecat sub formă de bile, pentru copii; maşini automate de vânzare conţinând jucării şi gumă de
mestecat sub formă de bile, pentru copii; distribuitoare automate (acţionate cu monede) conţinând
jucării şi gumă de mestecat sub formă de bile, pentru copii; distribuitoare automate (acţionate cu fise)
conţinând jucării şi gumă de mestecat sub formă de bile, pentru copii; distribuitoare de gumă de
mestecat sub formă de bile; distribuitoare automate de jucării”. 

“Clasa 28: Jocuri, jucării şi articole pentru joacă; mingi din cauciuc.”

“Clasa 35: Închiriere, închiriere şi leasing de automate (distribuitoare automate) conţinând jucării şi
gumă de mestecat sub formă de bile, pentru copii; regruparea în avantajul terţilor a jucariilor, mingi
din cauciuc permiţând consumatorilor să le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web şi prin intermediul emisiunilor de teleshopping;  servicii de vânzare cu
ridicata şi amănuntul referitoare la jucării, mingi din cauciuc; servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul online referitoare la jucarii, mingi din cauciuc; servicii de publicitate, marketing şi promovare
pentru jucării, automate (distribiutoare automate) conţinând jucării şi gumă de mestecat sub formă de
bile, pentru copii.”

“Clasa 37: Servicii de instalare, întreţinere, reparaţii, revizii şi asistenţă pentru automate (distribuitoare
automate) conţinând jucării şi gumă de mestecat sub formă de bile, pentru copii.”
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Referitor la marca VEERA nr. de depozit M 2020 08741, facem precizarea că, dintr-o eroare materială,
în BOPI – Secţiunea Mărci nr. 11/2021, nu a fost publicată lista corectă de produse şi servicii aşa cum
aceasta a fost limitată, la cererea solicitantului, respectiv:

Clasa 3: Uleiuri esenţiale amestecate; uleiuri esenţiale vegetale; aromatizanţi (uleiuri esenţiale); uleiuri
esenţiale naturale; uleiuri esenţiale aromatizate; arome alimentare (uleiuri esenţiale); uleiuri esenţiale
pentru aromoterapie; uleiuri esenţiale pentru uz personal; arome pentru băuturi (uleiuri esenţiale);
uleiuri esenţiale şi extracte aromatice; uleiuri esenţiale pentru uz casnic; şerveţele impregnate cu
uleiuri esenţiale, de uz cosmetic; produse aromatizante pentru alimente, sub formă de uleiuri esenţiale;
toate produsele anterior menţionate făcute din plante aromatice.

Clasa 30: Siropuri aromatizate; siropuri pentru alimente; siropuri şi melasă; ceai; ceaiuri de fructe; ceai
din fructe (nu pentru uz medical); ceaiuri cu aromă de fructe (nu medicinale); băuturi pe bază de ceai
cu aromă de fructe; pliculeţe de ceai pentru prepararea de ceaiuri nemedicinale ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal; toate produsele anterior menţionate făcute din plante aromatice.

Clasa 32: Siropuri pentru băuturi; siropuri de fructe; siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice;
siropuri pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe; toate produsele anterior menţionate făcute
din plante aromatice.
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13. DIVERSE
- LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR 

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR 
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

- ANUNŢURI OFICIALE

- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.



ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,

din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General        
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a Consilierilor

în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului Camerei

Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .
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ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General



Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

Tel.: 0348 453 102

str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317

str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557

Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI

Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
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Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro

Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B

Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON

Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA

   Mihaela COTOI
{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854

Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
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Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 

e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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